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ٗ ذٌٔٚی ٹحْٚ  99ِٗٔفضی عذوٌجذحلی صحقخ  ِع ٠ِں ؾح
ے ـحٌغ ہٚے چی ْ ٠ِں ؾحِعٗ ذٌٔٚی  99ٙٔ-99٘ٔکٌج

ْے ہی ضنّصص ـی جٌفمہ ک٠ح. ْ کٌجچی  ٚ ْے  ٕٔٓٓٹح
ِْ جـضحء ک٠ح. ٗ ٕٓٓ ٠ٌ ِ ْے ض َ کٌجچی  ٚ ٍ ٌجٌع ضک وج

٠ِں  َ اْل مِ ج ٠ٌ ْے ضح ٌْٹی  ٚ ٠ٔٚ ٠ ٚ ٌو ک٠ح  MA ـٚحلی ج
َ ؾحِعٗ  ذٔحش ْح٠ٹ کٌجچی.ِٙضِ ٌٍ ٗ  ٌض٠ٗ جْال٠ِ

خ شٌعی ْٚجالش   WhatsApp ِفضی صحق گٌٚپِ ٠ِں 

   کے ؾٚجذحش و٠ضے ہ٠ں
ْٚجالش کے  ٙی ہے ؾٙحں جہَ ٠ٚ ٹ٠ٚخ ٠ِں آپکح چ٠ٔي ذ

ٙی ک٠ے ؾحضے ٠٘ں  ؾٚجذحش جپٍٚڈ ذ
 

https://www.youtube.com/c/MuftiOnlineByMuftiAbdulBaqi  

 http://T.me/muftionlinebymuftiabdulbaqi 

 

 

https://www.youtube.com/c/MuftiOnlineByMuftiAbdulBaqi
http://t.me/muftionlinebymuftiabdulbaqi
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  فہرست

 

ْے ہالٔے ٚجٌی کے ہحضٙ کح چِٹ ؾحٔح .ٔ ؾَْ  ٠ش کے  ِ   4 
حِ .ٕ ٌضی ہللا عٔٗ کح ٹحٹ کح ٌذ ذٚذکٌ صو  5   پۂٔح قضٌش ج
ہٚٔح .ٖ حٌی ٔہ  کٍِہ َذحْ پٌ ؾ  7     ِٚش کے ٚلش 
َ ذ٠ٙؾٔح .4 ٚضے پٌ اْل ي ہللا ملسو هیلع ہللا یلص کے ٌ ْٚ ٌ     ٔ ٓ 
ٙٔح .5 ٠ِ ٔحَ ٌک حٌظ جٌٚ جٚ ٔ        ق ٖ 
الَ .ٙ ذْ ٔٚـي کح ج   5ٔ        ٌٚلس 
 9ٔ       ْجضنحٌے کی وعح جٌٚ ط٠ٌمہ .7
ٔٹٔی کح لصہ .8  ٖٕ       قضٌش عٍی جٌٚ جٚ
 ٕٙ      ذچے کٚ ہللا کے قٚجٌے کٌٔحجپٔے  .9

قْحخ .ٓٔ ٖ       ل٠حِش کے ٌَٚ جِش کح  ٔ 
ٖ         َٔح لٌض ہے .ٔٔ 4 
نٗ .ٕٔ  4ٔ       نحضِہ ذحٌن٠ٌ کح عؾ٠خ ْٔ
ٔے کح ْٔنہ .ٖٔ وٌٚ کٌ ْنضی   4ٖ    ِٚش کے ٚلش کی 
 4ٙ       گحتے کے گٚشش کح قکَ .4ٔ
ْجالش .5ٔ  5ٖ        و٠ہحضی کے 
َجٌ .ٙٔ ِ ہ ٙ    ْحي عذحوش ؾذٌجت٠ي ع٠ٍہ جاٌْلَ کی چح٠ٌ ٔ 
ْٚؾ ع٠ٍ جٌْاَل جٌٚ ٠ٌَنح کی شحوی .7ٔ ٠     ٙ ٖ 

ٔ8. ٚ ْضٌٌ پ٠ٹ و  7ٙ       نو٠ؾہ ٠ٌِج ذ

ٌٔح .9ٔ ْٚجک ک  9ٙ      صقحذہ کح ؾٔگ ٠ِں ِ

َ کح پٙي ٓ.ٕ  7ٔ          َلٚ

ٕٔ. َ ٌٰی کح کال ٌ ہللا ضعح  77      ذچی کی پ٠وجتٔ پ
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78 عٌٚضٚں کے ـضحتي ٕ.ٕ
84  َٔح کی َْجٖ.ٕ
89 کح نطذہ ذؽ٠ٌ جٌؾقضٌش عٍی  .4ٕ
ٕ5.ْ ي جٌٚ َْجؤں کح ذ٠ح حَ کے ـضحت ِٔ9ٕ
٠ں شحوی ٙ.ٕ ں ِ ٠ذی ٌشضہ وجٌٚ ٔ لٌ ٓ ٓ
ٚ ذضحتی گتی ٚضٌ ٚجٌی ضْذ٠قحش .7ٕ ٔ قضٌش ـحِطہ ک ٓ9
ْٔی ہے .8ٕ ٔٔ شخ ٌِعجؼ کٚ ٕ
ٌآِوشوٖ گٚشش کح قکَ .9ٕ ْے و ہٌ  ٠ں ذح 8ٔٔ ْعٚوی عٌخ ِ

ٚخ چ٠َ٠ں   ٓ.ٖ ٖٔض٠ْ ِقذ ٓ
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1تنبٌہات سلسلہ نمبر 

ٌمت کے جسم سے ہالنے والی کے ہاتھ کا چمٹ جانا

ْے ذ٠حْ ک٠ح ؾحضح ہے کہ ج٠ک عٌٚش کح جٔضمحي ہٚج ضٚ ٔہالٔے  ک ٚجلعہ کغٌش  ج٠

ٌٙ جْکٚ جِحَ چِٹ گ٠ح پ َْ ْے  ٠ش کے ؾ ضٙ جِ ِ ٠ٚں ٠ِں ْے ج٠ک کح ہح ٚجٌ
ِحٌک کے کۂے پٌ کٚڑے ِحٌے گتے۔

گٙڑش ٘ے٠ہ ٚجلعہ ِْ 

ذٟ ِح  قٍ طخ جٌو٠ْ جٌ لٌأش ذنط جٌقـحظ ل ْ ِْ ٚضعٗ  ٗ أْ ٠وٚ وش ٌٗ قوح٠س ٠شذ ٚؾ
ذْ نط عِٟ ذوٌ  ذْ ْع٠و ٚؾوش ذ عٌِ ذْ دمحم  ٌقِْ  ذٟ عذو جٌ ٞ أ ٔصٗ ٠ْٚو

٠َ ذْ عمذس  ٘ ذْ قؾٌ جٌعْمالٟٔ جِأل لحي غٔح ئذٌج ذْ ئْقحق  ٚخ  دمحم  ذْ ْع٠و غٔح ٠عم
َ جٌ ذْ عذو جٌو٠ٌ خ  ٌأز أ٠ٚخ ْذ صحٌف قوغٟٔ ج٠ٌِْ نغعِٟ قوغضٟٔ أِس جٌع٠ََ جِ

ٌِأز ٠و٘ح عٍی عؾ٠َضٙح ـمحٌش ِح  ـضٌذش ج ٌأز ذحٌِو٠ٔس  حقخ ِحٌن لحٌش ؼٍْٔح جِ ص
ٌِأز  ٘يٖ جٌ ِحٌوح ـمحي  أنذٌٖٚ  عٍِضنئال َج٠ٔس أٚ ِح ذٚٔس ـحٌضَلش ٠و٘ح ذعؾ٠َضٙح ـ

ـضٌذش ضْعس ْٚذ ٌِ ِحٌن أْ ضضٌخ جٌقو  ْٚطح ضطٍخ قو٘ح ـحؾضِع جٌٔحِ ـأ ع٠ْ 
٘ـ ٚوـٔش. ج ٌِأز  ٍٝ جٌ ٚصٍی ع ْ جٔضَعش ج٠ٌو  ضٌذش ضِحَ جٌغِح٠ٔ ٠و ـٍِح  ٌ َع ج َ ضٔض ٌٚ

ً فً مٌزاناالعتدال   7/472وكذبه الذهب

 جنَٚٔجوٖ یکضذہ عذوجٌذحل
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4تنبٌہات سلسلہ نمبر 

ہللا عنه کا ٹاٹ کا لباس پہننا حضرت ابوبکر صدٌق ر

شہٌٚ ٚجلعہ ذ٠حْ ک٠ح ؾحضح  ہے کہ قضٌش جذٚذکٌ صو٠ك ٌضی ہللا عٔٗ ٔے ج٠ک ِ
کٌ ْے پٚچٙٚ کہ ٖٚ ٚذ الَ آ٠ح جٌٚ کہح گ٠ح کہ جذ ْے  ٚ آِْحْ  ٹحٹ کح ٌذحِ پۂح ض

ؾٙ ْےٌ جضی ہے ٠ح ٔہ٠ں ِ

٠ہ ٚجلعہ ِْ گٙڑش ہے

قٌه خٌرا جزی ہللا شٌخنا عبدالرحمن الف

 :ً ً مٌزا اإلعتدال للحافظ الذهب 5/141وف

 ٞ حٌ ٠ْ ذْ قفص جٌ فَجٌٞ عْ ْف٠حْ عٌِ  عٌِٚ عْ أذٟ ئْقحق جٌ ذْ  قوغٔح جٌعالء 
أذٚ ذوٌ ع٠ٍٗ عذحء لو  حٌِ ٚعٔوٖ  ذٟ ملسو هیلع ہللا یلص ؾ ذْ عٌِ لحي ذ٠ِٔح جٌٔ عْ ج ذْ عٍٟ  عْ آوَ 

ِحٌٟ أٌٜ أذح  َ ٚلحي  ٌأٖ ِْ  جٌْال ٌٖ ذالي ئي َٔي ؾذٌجت٠ي ـأل ٙح عٍٝ صو نٍٍ
نٍٍٙح لحي ٠ح ؾذٌجت٠ي لٌتٗ ہللا جاٌْلَ ٚلي  ذوٌ ع٠ٍٗ عذحء لو  ـأ ِحٌٗ عٍٟ لحي  أٔفك 

خ ٘ٚ وي ٚ َ ْحنط ٚيوٌ جٌقو٠ظ...  مٌن أ أٌجض أٔش عٟٔ ـٟ ـ ٌٗ ٠مٚي ٌن ٌذن 

حٌاء خرٌج اإل ً ت ً ف :وقال الحافظ العراق
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نٍٍٙح  وٌ ٚع٠ٍٗ عذحءز لو  أذٚ ذ حٌِ ٚعٔوٖ  ي ہللا ملسو هیلع ہللا یلص ؾ ْٚ ح ٌ ذْ عٌِ "ذ٠ِٔ قو٠ظ ج
ٌٖذنالي  : ٠ح عٍٝ صو الَ ٚلحي ٌٗ ٌأٖ عْ ہللا جٌ ْالَ ـأل ٠ي ع٠ٍٗ ج ؾذٌ ئي َٔي 

الي؟ ـمحي: أٔفك  نٍٍٙح عٍٝ صوٌٖ ذ ٌٜ أذح ذوٌ ع٠ٍٗ عذحءز لو  ْٚي ہللا ِح ٌٟ أ ٌ
أٌجض أٔش  ن ٌذن:  ٚي ٌ َ ٚلي ٌٗ ٠م ال تٗ ِْ ہللا جٌ لٌ ـأ ِحٌٗ عٍٟ لذي جٌفضف، لحي: 

ٔذٟ ملسو هیلع ہللا یلص ٌ مٌن٘ يج أَ ْحنط؟ لحي: ـحٌضفش ج أذٟ ذوٌ ٚلحي: ٠ح أذح ذوٌ ٘يج عٟٔ ـٟ ـ  ئٌٝ 
مٌن ٘يج أَ ْحنط؟ لحي:  أٌجض أٔش عٟٔ ـٟ ـ ٚي  الَ ِْ ہللا ٠ٚم مٌتن جٌ ٠ي ٠ ؾذٌ

عْ ٌذٟ ٌجض ٌ ٌضٟ ہللا عٔٗ ٚلحي: أ عٍٝ ٌذٟ أْنط؟ أٔح  ذٚ ذو  "ـذوٝ أ

خ ٚ وي ٘ َجْ:  ٟ ـٟ ج٠ٌِ ٘ذ نٌؾٗ جذْ قذحْ ٚجٌعم٠ٍٟ ـٟ جٌضعفحء، لحي جٌي  .أ

َٚہللا  .. جعٍ

 کضذہ عذوجٌذحلی جنَٚٔجوٖ
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 3تنبٌہات سلسلہ نمبر 
 

 موت کے وقت کلمہ زبان پر جاری نہ ہونا
 

ٌضی ہللا عٔہ کی ِٚش کے ٚلش جْ کی  ٍمِہ  ج٠ک ٚجلعہ آضح ہے ج٠ک صقحذی ع
ٚج٠ح ضٚ  َ ٔے جْ کی ِحں کٚ ذٍ ہ جٌْال پ عٍ ٚ آ حٌی ٔہ٠ں ہٌٚہح ضٙح ض َذحْ پٌ کٍِہ ؾ

َ ہٚج  ٔے پٌ ٌجضی ٔہ٠ں ض٠ٙں ضٚ ِعٍٚ ے جٌٚ ِحں ِعحؾ کٌ ٌِحْ ہ کہ ِحں کح ٔحـ
َ ٔے جْکٚ ؾالٔے کح کہح ضٚ ِحں ٔے ِعحؾ کٌو٠ح ہ جٌْال  .آپ عٍ

ٙڑش ہے  ٠ہ ٚجلعہ ذٙی ِْ گ

 

تً غضبت علٍه قصة موضوعة  قصة علقمة مع أمه ال

ٛش  ًٞ وحْ عٍٝ ـٍجٔ جٌّ ٍمّس ٚجٌ ّٝ ع ٕ٘حن قى٠ع عٓ ًٌؾ صحٌف ٠ٓ جٌٓإجي: 
ُ ٠ٕطك جٌىٍّس رس ِٕٗ، ٌٚ ألِٗ جٌطٟ لحٌص ئٔٙح وحٔص ؼحض ٕرٟ  ًْ جٌ أٌ  ُ ألٔٗ وحْ ؛ غ

نرٍ أِٗ ، ٠فضً َٚؾطٗ ع١ٍٙح د ٚأ ُ ذعى يٌه جٌكط ٍْٚ ٍٗ ع١ٍٗ  رٟ صٍٝ جٌ ٕ ؾّع جٌ  ُ غ
َ ع١ٕٙح ٙح أِح ذٕ ذٕٟـمحٌص: ٠ح ، ذأٔٗ ْٛؾ ٠كٍق ج ٗ! ئٔٗ ج ٛي جٌٍ ال ٠ط١ك لٍرٟ ، ٌْ

مٝ ٍٗ أشى ٚأذ مّس! عمحخ جٌ ح أَ عٍ رٟ: ٠ ! ـمحي جٌٕ ٟ حِ ٍلٗ أِ وش أْ ، ٌؤ٠طه ضك ـايج أٌ
كٗ جٌٍٗ ـٓحِك١ٗ حِٗ َٚوحضٗ ِح وِص ، ٠ٓحِ ص١ ًٞ ٔفٟٓ ذىٖ ال ٕفعٗ صالضٗ ٚ ٚجٌ

ٙح، ؼحضرس ع١ٍٗ ذٕ ِكص جٌٍّأز ج  أْ ٔطك جٌشٙحوض١ٓ.ذعو ٚذعى ذعض جٌٛلص ِحش ، ـٓح
 ٓ٠ ؾٍ ٙح ٌّ ٞ ـٟ ج ٍُْ ذعى يٌه ٔحو رٟ صٍٝ جٌٍٗ ع١ٍٗ ٚ ْ جٌٕ ٠ٚٛمي جٌكى٠ع ئ

طٗ عٍٝ أِٗ  ٚجألٔصحٌ ٚلحي :  ُ َٚؾ ٌٍٗ ٚجٌّالتىس ٚجٌٕحِ ـع٠ٍٗ ٌعٔس )ئيج لىَ أقىو
ؾّع١ٓ حٌٝ ـال أ ٛخ ٌٍٗ ضع أٚ صحٌف عٍّٗ ئال أْ ٠ط ٗ صىلطٗ  رً جٌٍ ٚأْ ٠طٍد عفٛ ، ٠م
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ع ـٟ "ِٕٓى أقّى"  ٙحٚئْ جٌٍٗ ٠ظً ؼحضرح ٌؽضر، أِٗ ٌٚضح٘ح ْ جٌكى٠ ( ٚلى ل١ً ئ
ٛج أْ ضكىوٚج ٌٟ ِىحٔٗ أٌؾ ْ صك١كح ـ ىٖ. ـاْ وح ْ أؾ ٕٟ ال أْطط١ع أ  . ٌٚىٕ

 : الجواب

 جٌكّى ٌٍٗ

رطٙح ـٟ ِٕٓىٖ ـٟ ذىج٠س ؾّعٗ ألقحو٠ع  ّٗ جٌٍٗ لى أغ ًٖ٘ جٌكىح٠س وحْ جإلِحَ أقّى ٌق
طًّ عٍٝ وػ١ٍ ِٓ جألقحو٠ع ، جٌىطحخ ألٚي ٠ش ؿّع ج ٍٚوسٚلى وحْ جٌ ، جٌضع١فس ٚجٌّط

ٗ ِٓ ًٖ٘ جألقحو٠ع ّٗ جٌٍٗ ذطٕم١س وطحذ ـٗ. ، غُ ذىأ جإلِحَ ٌق ًٖ٘ جٌمصس ـ١ّح قً ـكًؾ 
قّى"  ٍْحٌس ِح ٠ٍٟ: "لحي   55ٔ/ٕٖ)  ؾحء ـٟ "ِٕٓى جإلِحَ أ ْٓس جٌ ( ِٓ طرعس ِإ

ٓ ٘حٌْٚ : ٚوحْ ـٟ وطحخ أذٟ: قىٕغح ٠ُ٠ى ذ قّٓ جٌٍ ٛ عرى  أنرٍٔحـ حتى ٓذ عرى ، أذ
ٍقّٓ لحي:  ذٟ أٚـٝ ٠مٛي:جٌ رى جٌٍٗ ذٓ أ ٕرٟ صٍٟ جٌٍٗ  ّْعص ع ٌؾً ئٌٝ جٌ )ؾحء 

ْ ٕ٘حح ؼالِحً لى جقطضٍ ٗ! ئ ٛي جٌٍ ٍُ ـمحي: ٠ح ٌْ ْٚ ٠محي ٌٗ: لً ال ئٌٗ ال ؛ ع١ٍٗ 
ْ ٠مٌٛٙح. لحي: أ١ٌّ لى وحْ ٠مٌٛٙح ـٟ ق١حضٗ، جٌٍٗ : ذٍٝ؟ ال ٠ٓطط١ع أ لحي: ـّح ، لحي

ِٛضٗ عٕى  ٕعٗ ِٕٙح  ٠ٓ ٌجكى٠ػ١ٓ ـًوٍ جٌكى٠ع ذطٌٛٗ( ٌ؟ ِ ً ٟ ذٙ قى٠ػ١ٓ -ُ ٠كىظ أذ
ٝ ذٟ أٚـ عٓ جذٓ أ ٍض قى٠ع ؛ ضٍخ ع١ٍّٙح ِٓ وطحذٗ -ِٓ ط٠ٍك ـحتى  ألٔٗ ٌُ ٠

قّٓ جٌٍ ذٓ عرى  ى" ٚأِح ، ـحتى  ٕٓ "جٌّ  ِٓ ٕىٖ ِطٍٚن ٌجكى٠ع" جٔطٙٝ جٌٕمً  ْ ع ٚوح
ٜ جٌطٟ يوٍضٗ، ذم١س جٌكى٠ع نٍ ـٟ جٌّصحوٌ جأل ٟ، وّح ؾحءش  ٟ وحٌطحٌ  :ـٙ

ٛي ج لحي:  ض ٌْ ٝ جٌؽالَ ـمحي: ٠ح )ـٕٙ طٝ أ ٔٙضٕح ِعٗ ق ٚ  ُ ٍْٚ ٌٍٗ صٍٟ جٌٍٗ ع١ٍٗ 
ٙح ْ ألٌٛ أْطط١ع أ ئال جٌٍٗ. لحي: ال  ال ئٌٗ ! لً َ ٌُٚ، ال ، لحي: ٌعمٛق ٚجٌىضٟ؟ لحي: 

: أٌٍْٛج ئ١ٌٙح، لحي: ٔعُ؟ لحي: أق١س ٟ٘ ٙح صٍٟ ، ـؿحءش؛ ـأٌٍْٛج ئ١ٌٙح، لحي ـمحي ٌ
ٛ٘ ُ: جذٕه  ٍْٚ أٌأ؟ جٌٍٗ ع١ٍٗ  حٌجً أؾؿصلحٌص: ٔعُ. لحي:  ٛ أْ ٔ ٌُ ؛ ٠ص ٌ ً ٌه: ئْ  ـم١

ع ٌٗ يْ ٕوص أشف حٌ. لحٌص: ئ ـٟ ًٖ٘ جٌٕ ىٞ جٌٍٗ، ضشفعٟ ٌٗ لًـٕحٖ  ٚأشٙى٠ٕح ، لحي: ـأشٙ
ذٕٟ ٓ ج ال جٌٍٗ. ، ِعه ذأٔه لى ٌض١ص. لحٌص: لى ٌض١ص ع لً ال ئٌٗ   !َ لحي: ٠ح ؼال

مًٖ ِ ٞ أٔ ُ: جٌكّى ٌٍٗ جًٌ ٍْ محي صٍٟ جٌٍٗ ع١ٍٗ ٚ حٌـمحي: ال ئٌٗ ئال جٌٍٗ. ـ  (ٓ جٌٕ
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ٞ ـٟ (،  4ٙٔ/ٖ) أنٍؾٗ جٌعم١ٍٟ ـٟ "جٌضعفحء جٌىر١ٍ"  ؿَٛ ذٓ جٌ ِٚٓ ط٠ٍمٗ ج
هٍجتطٟ ـٟ ، ٚعُجٖ ؼ١ٍ ٚجقى ٌٍطرٍجٟٔ(، 87/ٖ) "جٌّٛضٛعحش"  ٌٚٚجٖ جٌ

الق"  ٚب جأل ُ  "ِٓح ٌل حْ" /(، 5ٕٔ) مٟ ـٟ "شعد جإل٠ّ ( ٚـٟ 97ٔ/ٙ) ٚجٌر١ٙ
رٛز"  ٌٕ التً ج " (ٙ/ٕٓ ٓ ـٟ (، 5 ٌطى٠ٚ ٠ٕٟ ـٟ "ج مُٚ ٠م ل٠ُٚٓ" ٚجٌ حٌ  (9ٖٙ/ٕ) ض

قّٓ جٌٍ ٓ عرى  ـٝ، ؾ١ّعُٙ ِٓ ط٠ٍكـ حتى ذ ذٟ أٚ ذٓ أ ٓ عرى جٌٍٗ   .ع

قّٓ جٌٍ ذٓ عرى  ً٘ج ئْٕحو ضع١ؿ ؾىج ذٓرد ـحتى  ٚ، 

قّى: ِطٍٚن جٌكى٠ع َ أ  .لحي ـ١ٗ جإلِح

ذشٟء ذٓ ِع١ٓ: ١ٌّ   .ٚلحي ج

٘د جٌكى٠ع ّْعص أذٝ ٠مٛي: ـحتى يج ذٟ قحضُ:  ذٓ أ و٠ػٗ ٚأقح، ال ٠ىطد قى٠ػٗ، ٚلحي ج
ٙحأصال ٌ ٜ ذٛجط١ ال ضىحو ضٍ ذٝ أٚـٝ  ذٓ أ ٓ أذٝ أٚـٝ، عٓ ج شرٗ قى٠ع جذ ، وأٔٗ ال ٠
ٕع ًخ ٌُ ٠ك ْ عحِس قى٠ػٗ و قٍؿ أ ؾال   .ٌٚٛ أْ 

: ِٕىٍ جٌكى٠ع هحٌٞ  .ٚلحي جٌر

ط٠ًٙد"  ٌ ٠د ج  (5ٕٙ/8) جٔظٍ: "ضًٙ

ٜ جٌّٕحو١ٍ عٓ جٌّشح١ٍ٘ ذٓ قرحْ: "وحْ ِّٓ ٠ٍٚ أذٟ أٚـٝ ، ٚلحي ج ذٓ  ٟ عٓ ج ٠أض ٚ
حٌّ َجالقطؿحؼ ذٗ" جٔطٙٝ، ضالشذ  .ال ٠ؿٛ

ؿٍٚق١ٓ" "  (ٖٕٓ/ٕ) جٌّ

ٗ قّٗ جٌٍ كحوُ ٌ ٛ عرى جٌٍٗ جٌ  :ٚلحي أذ

ٛضٛعس" جٔطٙٝ" أٚـٝ أقحو٠ع ِ ذٟ  ذٓ أ عٓ ج  ٞ ٍٚ٠. 

 (55ٔ) "جٌّىنً ئٌٝ جٌصك١ف" 

مٍٗ: عذوجٌذحل َجوٖ یٔ  جنٚٔ
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 2تنبٌہات سلسلہ نمبر 
 

ھٌجنارسول ہللا ملسو هیلع ہللا یلص کے روض پر سالم   ب
 

ٌٖ ک٠ٍتے ؾحضے ہ٠ں ٚ قحؾی قؽ ٠ح عِ ض ٌٚگ کہضے ہ٠ں کہ ؾ  ْٚجي: ذع

 َ ْال حٌک پٌ ٚضہ ِذ َ ملسو هیلع ہللا یلص کے ٌ ْے قضٌٚ جکٌ طٌؾ  ْے ٠ہ کۂح کہ ٠ٌِی  جْ 
 ,و٠ٔح

ٚ ک٠ح  ْے جْکح غٚذش ٍِضح ہے ض ٌـ کح عِي ٔہ قو٠ظ ٠ِں ٔہ کْی صقحذی  جِ ط
ـ کۂح صق٠ف ہے؟ طٌ  جِ کح جِ 

ٟجألٌض ِالتوس ٠ْحق٠ْ ٠ذٍؽٟٚٔ ٍْف٠٠ْ  کہضے ہ٠ں کہ قو٠ظ ٠ِں ٘ے: )ئْ هلل ـ
قِو ٚجٌْٔحتٟ ٚؼ٠ٌِ٘ح َ أ ٖ جإلِح الَ( ٌٚج  .ِْ أِضٟ جٌ

 

ٍٚجٔے کی ک٠ح  �� ْاَل کہ ٚ کْی کے ي٠ٌعہ ٠ں ، ض ٘ ؾ ِالتکہ پۂچحضے 
ٌٌٚش؟  ض

ؾٌٚ   ج؟ذ٠ٔٚج ضٚ

 

 :جٌؾٚجخ

ٚضے پٌ  َ ملسو هیلع ہللا یلص کے ٌ نٚو اْلَ پ٠ٔ کٌٔح قضٌٚ جکٌ ْے  قحضٌی کے ٚلش ؾ٠
ْالَ پۂچحٔے ٠ِں کٚتی  ے ذٙی ٌؾ ْ ٌْٚٚں کی ط ـ و طٌ وٌْش ہے جْی 

 .قٌؼ ٔہ٠ں
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ٌ ٌضٟ ہللا عٔٗ کح اْلَ کہٍٚجٔح -1 ٚ عحِ  جذ

 

ٟ ج ... ِّٔ ِِ  ُٗ ََ ـَأَْلٌِتْ ٍَْه َٚ  ِٗ ٠ْ ٍَ ُ َع ٝ َّللاه ِ صٍَه ِٚي َّللاه ُْ ٌَ  ٝ ٌَ ٍِْك ئِ َْٔط ٟ، ج َْ أَِن َٚلُْي ٠َح جْذ  ، ََ ْهاَل ٌ
 َ ٍ ْ ِ ٟ. ) صق٠ف  ٌِ  ٌْ ٌٍ : جْْضَؽِْف ِِ ٚ عَح َن أَذُ ٌَ ُٚي  ُٗ : ٠َمُ ٌَٕ4  (کضحخ ـضحتي جٌصقحذس 98

 

ٌضی ہللا عٔہ کح اْلَ کہٍٚجٔح -2 و ذْ جٌٌذ٠ع    ْع

 

 ِ ُٚي َّللاه ُْ ٌَ  ٟ ٌهؾُُي : ذَعَغَِٔ ٌ ـَمَحَي ج َن ؟  ٠عِ : َِح َشأُْٔ ٌهذِ ٌ ُْ ج َْعُْو ْذ  ُٗ ٌَ ـَمَحَي  ِٗ ۔۔۔  ٠َْ ٍ ُ َع ٝ َّللاه  صٍَه
ک  ٌ ٚطح ِح ِ ( ََ ْهاَل ٌ ٟ ج ِّٔ ِِ  ُٖ أْ ٌَ ، َـحْل ِٗ ٠َْ ٌ ْخ ئِ َ٘ َن، لَحَي: َـحْي ٌِ ُٗ ذِنَذَ َ٠ ََ ٢ِضِ ٍَْه کضحخ  8َٖٖٔٚ

 (جٌؾٙحو

 

3- َ ْال ؾحذٌ ٌضی ہللا عٔہ کے ي٠ٌعہ ذْ جٌِٔکوٌ کح قضٌش    دمحم 

 

  ، ٌِ ْٔوَِو ُِ ٌْ ُْ ج ِهُو ْذ َُِق  ٟ ِٔ ٌَ ُٗ أَْنذَ ٌَ ٍُْش  ـَمُ ُٚش،  ُِ َ٠ َٚ ُ٘ َٚ  ِ ِْ عَذِْو َّللاه ٌِ ْذ ٝ ؾَحذِ ٍَ ٍُْش َع لَحَي : َوَن
ِو  ٔو جق ْ ِ  ( . ََ ْهاَل ٌ ٟ ج ِّٔ ِِ  ََ ٍَْه َٚ  ِٗ ٠ْ ٍَ ُ َع ٝ َّللاه ِ صٍَه َٚي َّللاه ُْ ٌَ ْب  ٌِ  ( ٓٙٙٔٔ: أَْل

 

  ج٠ک جٌٚ صقحذی -4

 



12 |  ٌ ِذ  صفقۂ ٔ
 
 

  ْ٠ ٍَ َع َٚ ـَمَحَي : "  ،ََ ْهاَل ٌ ٟ ٠ُْمٌِتَُن ج ْه أَذِ ٚو ئِ ٚوج َُ ". ) جذ ْهاَل ٌ َن ج ٠ ٝ أَذِ ٍَ َع َٚ َٕن  کضحخ  9ٖ4
نٌجؼ ، ٚکضحخجالوخ   ( ۔ 5ٕٖٔجٌ

 

ْاَل کح ذ٠ٙؾٔح غحذش ہے ْے ذحلحعوٖ ذْ عذوجٌع٠ََ   قضٌش عٌِ 

ٍَْ عٍی  ٚي  ذٌو جٌذ٠ٌو ِْ جٌشحَ ٠م ٗ کحْ ٠ ْ عذوجٌع٠ََ جٔ عْ عٌِ ذ ٚلو ْجضفحو 
ْٚي ہللا ملسو هیلع ہللا یلص ٌ. 

ٔذی ٚعْ جذی ْع٠و  ٌ ِو٠ٔس ْضٌی لذٌ ج ذْ عذوجٌع٠ََ: ئيج جض٠ش جٌ : لحي ٌی عٌِ  لحي
الَ. )الصس جٌٚـحء  ٌجٖ ِٔی جٌ  (59ٖـحل

ْ ـالْ. )جٌفمٗ  الْ  ٚي ہللا ِْ  َ ع٠ٍک ٠ح ٌْ ْ جٚصحٖ ـ٠مٚي جٌْال ِ َ ْال ٠ٚذٍؽٗ

٘خجالٌذعس  (عٍی جٌِيج

 

َجوٖ مٍٗ: عذوجٌذحلی جنٚٔ ٔ 
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 5تنبٌہات سلسلہ نمبر 
 

اوٌس نام رکھنا  حارث اور 
 

ْ صحقخ کح ج٠ک کٍپ ْٔٔے کح ِٚلعہ  ٌٌَٚی نح َ ِفضی  گيشضہ ؤٚں ْجضحو ِقضٌ
ٔے ْے ِٔع ـٌِح٠ح جٌٚ جِ َٔح کے  ٌکٙ  َ ٠ں قضٌش ٔے قحٌظ ٔح ؾِ ِ ال 

 .صقحذہ ٔہ٠ں ہ٠ں

َٚ ہٚضی ہے کہ جِ َٔح کے ذہش ْے  ْے ٠ہ ذحش ِعٍ ے ِطحٌعے  ٌٌْْی ْ
٠ں  ؾْ ِ ٚو ہ٠ں  ذہ ِٚؾ و جٌٚ صٍف قو٠ذ٠ہ ٠ِں ش٠ٌک صقحذہ صقح جہي ذوٌ جہي جق

 .ذٙی ہ٠ں

٠ں " , ـہٌْش ٠ِں  9ْٕجو جٌؽحذس" ِ ٌظ يکٌ کتے گتے ہ٠ں َ قح صقحذہ کے ٔح
ٌ ْے ٠ٌکٌ  957 طٌٚ پٌ  98ِٙٔذ ٔے کے  ِٚ ِذٌ قحٌظ َٔح کے صقحذہ ہ٠ں, ٔ ٔ

ہٚں ٚ قحالش ٌکٙ ٌہح   َ ْ صقحذہ کے ٔح  .ض٠

ٌن -958 ذْ ِح قحٌظ   جٌ

حٌظ ذ َو ع: جٌق ٔ٘و جٌقؾح ذٟ   .ْ ِحٌن ٌِٚٝ أ

ن ِحٌ ذْ  قحٌظ  ذٟ ٘ٔو جٌ َ أ َ، ٠ٚمحي: ئْ جْ ٘ي جٌعٍ ٔوٖ: ِْحٖ ٌٔح ذعض أ ذْ ِ  .لحي ج

ٔذٟ صٍٝ  َ جٌ حِ، لحي: جقضؾ ذْ عذ عْ ج ْ ؾحذٌ، عْ جٌشعذٟ،  ٚ عٚجٔس، ع ٜٚ أذ ٌ
ؾٌٖ  ، ٚوحْ أ ذٟٔ ذ٠حضس ٌ  َ ٔو ؼال ٘  ٚ ِٗ أذ ؾحَ أؾٌٖ، قؾ ٝ جٌق َ ٚأعط ٍ ْٚ ہللا ع٠ٍٗ 

ِ  َ ِووي ٠ٚ ، ـٚضع عٔٗ ٔصؾ  ِٚالٖ ٚي ہللا ملسو هیلع ہللا یلص ئٌٝ ع ٌٗ ٌْ ٔصفح، ـشف ٚ  .وج 
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 ٚ عْ ؾحذٌ، ـَِٔٙ ِْ لحي: أذ ٌْجت٠ي،  ٚأٚذ ئ ٌٞ، ٚش٠ٌن،  غٚ ، ٚجٌ ٌٚجٖ شعذس ٚ
ذٟٔ ذ٠حضس حي: ٌِٚٝ ٌ  .ط٠ذس، َِٚٔٙ ِْ ل

ذْ  عْ ج ٌشعذٟ،  عْ ؾحذٌ، عْ ج ْ ٌٚلحء،  ٚي، عْ أذ٠ٗ، ع ذْ ذٍٙ ٌٚجٖ ئْقحق  ٚ
نعذحِ، أ ِحٌ ذْ  قحٌظ  جِْٗ جٌ ٔو، ٚ ٘  ٚ ؾِٗ أذ ٔذٟ ملسو هیلع ہللا یلص ق  .ْ جٌ

ال  ٔو َْ ألذٟ ٘ ٔو، ٚئِٔحجال ٘ ذٟ  وٌ ٌٌِٚٝ أ ٗ ي َ، ٠ٌِٚ ـ٠ ٚ ٔع٠ ٔوٖ، ٚأذ ذْ ِ نٌؾٗ ج أ
َ ٍ  .ؼ٠ٌ، ٚہللا أع

964 ِ ذْ ِضٌ قحٌظ   جٌ

ـ ٌَج ذْ عذو  ذْ ِضٌِ  قحٌظ    جٌ

٘ح ٚجْضشٙو ذحٌمحو٠ْس ٚشٙو ِح ذعو ؾٌز   ذح٠ع ضقش ٌجش

ٌِب جٌم٠ِ 965 ذْ ٔعِحْ ذْ ج ذْ ِعحي  قحٌظ    جٌ

ِ ٚ أٚ قحٌظ  َ غالغس جنٖٚ ْعو جٌ   ٌٗ صقذس ٚشٙو ذوٌج ٚ

ذْ ِحٌک جٌمٌٔی ؾَء  ذْ  حٌِ  ذْ ع  ِ٠   جٚ

ٌٖ ْٚکْ جٌکٚـس ٚ٘ٚ ِْ کذحٌ ضحذع٠ٙح ٠ ٌَ ٔذی ملسو هیلع ہللا یلص ٚ  .جوٌک جٌ

 ٖٖٔجْو جٌؽحذس 

َ  .ٚہللا جعٍ

 

 کضذٗ: عذوجٌذحلی جنَٚٔجوٖ
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 6تنبٌہات سلسلہ نمبر 
 

 ورقة بن نوفل ک اسالم
 

ٚ شنص٠ضٚں کے  ْے پہٍے ؾْ و ٚٔے کے ذعو ْخ  قضٌٚ ملسو هیلع ہللا یلص پٌ ٚقی ٔحَي ہ
ـي ضٙے ذْ ٔٚ وٌْٚے ٌٚلہ    ْحِٔے ٠ہ قم٠مش آتی ج٠ک قضٌش نو٠ؾہ جٌٚ 

ٌلہ ٔے کہح کہ شحتو  ٌلہ کے پحِ گت٠ں ضٚ ٚ ضٌٚ کٚ ٌے کٌ ٚ قضٌش نو٠ؾہ ق
َ ْے  ٠ہ ٚہی ہ جٌْال آپ عٍ ے جٌٚ پٌٙ  ٚں کٚ ہ ٔذی ہ٠ں ؾْ کح جٔضظحٌ گيشضہ جِض

ْے  َ آپ کٚ ِکہ  ٔوٖ ٌہح ؾخ آپ کی لٚ ں جِ ٚلش َ ض ک٠ح کہ جگٌ ٠ِ عٌ
پٌٚ ِوو کٌٚٔگح ٌٙ  ٔکحٌے گی ضٚ ٠ِں آپ کی ذ

ْے ٌٚلہ کح قحي ٚجضف ٔہ٠ں  قضٌٚکے جعالْ ٔذٚش ْے لذي جٔضمحي کی ٚؾہ 
ْے جِ ذح ْ ٔٚـي کح جٔضمحي قحٌش ہٚج ٠ٌکْ ٌٚج٠حش  ٌلہ ذ ٌٖ ٍِضح ہے کہ ٚ ش کح جشح

ہٚج ہے  ضٚق٠و ٠ِں 

ذْ ٔٚـي شحْ دمحم لحي ٌٙح ٚہللا ٠ح جذٔس  ٌٚلس  ِح ٚصفش نو٠ؾس ٌ ٌ ذ٠ٌ  ذْ َ ٚلحي عٌٚز 
ٔٗ ِکضٚذح  وٚ ٔذی جٌيی ٠ٔضظٌ جہي جٌکضحخ جٌيی ٠ؾ جنی ِح جوٌی ٌعي صحقذک جٌ

ْ ـی ٔصٌضٗ ٚقْْ  عٔوَ٘ ـی جٌضٌٚجز ٚجإلٔؾ٠ي ہللٚا ٌتْ جوٌکضٗ ٚجٔح قیالذ٠ٍ
 .ِٚجٌَضٗ عيٌج ـِحش ٌٚلس لذي يٌک

ٙمی  8ٓٙ/ٙجالصحذس )  (45ٔ/ٕوالتي جٌٔذٚز ذ٠
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ٚجي ک٠ح کہ  ْ ٠ں  ْے ٌٚلہ کے ذحٌے ِ الَ  قضٌش نو٠ؾہ ٔے ؾخ آپ ع٠ٍہ جٌ
َ ٔے ـٌِح٠ح کہ ٠ِں ٔے  ہ جٌْال آپ عٍ  ٚ ي ـٚش ہٚج ض ْے لذ ذٚش  ٖٚ ضٚ جعالْ ٔ

ٌذحِ  ذِٚ و٠کٙح جٌٚ جگٌ ٖٚ ؾۂِی ہٚضح ضٚ ْف٠و ٌذحِ ٠ِں ٌٚلہ کٚ ْف٠و  ٠ں ٍِ ِ
 ٔہ ہٚضح

ٔوٖ لحي: ٜٚ جإلِحَ أقِو ـٟ ِْ ٠عَسَ،  - 4ٖٙ7ٌٕ ِٙ ٌَ  ُْ ٝ، قَوهغََٔح جْذ َْ ٚ ُِ  ُْ ُْ ْذ َْ قَوهغََٔح َق
َٚي ہللاِ  ُْ ٌَ ٌَْش  َ أ َْ ْه نَِو٠ؾَسَ  ْْ عَحتِشَسَ، أَ َٚزَ، َع ٌْ ْْ ُع ِو، َع َٚ ْْ ٚ جْألَ ٝ ہللاُ قَوهغََٔح أَذُ  صٍَه

٠َحٍض  ُخ ذَ ِٗ غ٠َِح ٠ْ ٍَ أ٠َُْش َع ٌَ ـَ  ، َِ ََِٔح ٌْ ٟ ج ـِ  ُٗ أ٠َْضُ ٌَ ـَمَحَي: " لَْو  ٍـَي،  ْٚ َٔ ِْ ٌَلَسَ ْذ َٚ  ْْ ََ َع ٍَْه َٚ  ِٗ ٠ْ ٍَ ، َع
٠َحض   ِٗ ذَ ٠ْ ٍَ ْْ َع َْ ٠َُو ٌَ  ، ٌِ ٌٔهح ِْ٘ي ج ْْ أَ ِِ  َْ ْٚ وَح ٌَ  ُٗ ِْذُ  ..ـَأَْق

ذْ ٠ٌٙعس ضع٠ ٘يج جْٔحو ضع٠ؾ, ج ْحيلٍش: ٚ ٌ خ جال ٌقفظ ؾوًج..ٚجٌصٚج ٟء ج ْ  .. ؾ 

ٞ ِْٝٚجالٔصحٌ  ٚ ٔٔٗ لحي: قوغٔح أذ يٞ ـٟ ْ ٌِ ؾٗ جٌض نٌ  .ٚأ

ٌ ْ ذو٠ ِ ذ  .أنذٌٔح ٠ٚٔ

عْ عحتشس لحٌش: ْتي  ٞ، عْ عٌٚز،  ٌقِْ، عْ جٌٌَ٘ ْ عذو جٌ أنذٌٔح عغِحْ ذ
محٌش ٌٗ نو٠ؾس ْٚي ہللا ملسو هیلع ہللا یلص عْ ٌٚلس، ـ ٌ: 

ٗ ِحش ل ٌٙئٔٗ وحْ صولن، ٚئٔ  .ذي أْ ضظ

حٌ ٌوحْ  ْ ِْ ٘أي جٌٔ ٚ وح حض، ٌٚ ٠ضٗ ـٟ جٌِٔحَ ٚع٠ٍٗ غ٠حخ ذ٠ أٌ ْٚي ہللا ملسو هیلع ہللا یلص: " ـمحي ٌ
ن ٌ يٌ  ." ع٠ٍٗ ٌذحِ ؼ٠

خ  .٘يج قو٠ظ ؼ٠ٌ

ٞ حٌمٚ ٠ِ عٔو ٘أي جٌقو٠ظ ذ ٌ ،ْ قِ جٌٌ ذْ عذو   .ٚعغِحْ 

ٌوٗ لحي: نٌؼ جٌقحوَ ـٟ ِْضو ِْ  - 4ٕٔٔٚأ ِ ْذ ّٟ ٍِ ِْ َع ِهِو ْذ َُِق  ُْ ِ ْذ ٟ عَذُْو َّللاه ِٔ ٌَ أَْنذَ
٠َسَ، ِٚ ُِعَح  ٚ ، غٔح أَذُ َِْع٠ٍو جْألَشَؽُّ  ٚ ْْقَحَق، غٔح أَذُ ُْ ئِ ِهُو ْذ َُِق  ٌٍ ٚ ذَْو َُ أَذُ َِح ٠َحٍو جٌْعَوُْي، غٔح جْإلِ َِ 

ْْ أَ  َٚزَ، َع ٌْ ِْ ُع َِ ْذ ِ٘شَح  ْْ ِٗ َع ٠َْ ٍ ٝ ہللاُ َع ٟه صٍَه ٌٔهذِ ْه ج َٙح، أَ ْٔ ُ َع َٟ َّللاه ٌَِض ْْ عَحتِشَسَ  ، َع ِٗ ٠ ذِ
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ََ لَحَي:  ٍَْه َٚ« ِْ ْٚ َؾٔهض٠َْ ُٗ َؾٔهسً أَ ٌَ أ٠َُْش  ٌَ  ٟ ـَأِِّ ٌَلَسَ  َٚ ٚج  ُْذُّ ٝ « اَل ضَ ٍَ ظ  صَِق٠ف  َع َ٘يَج قَِو٠
ضُ  ٌَ َٚجٌْؽَ  ،ُٖ ؾَح ٌِّ َْ ٠َُن َ ٌ َٚ  ِْ ِط جٌشه٠َْن٠ْ ٌْ ِٗ  َش ٌَجِؾ ٟ ئِْن  " ـِ

٠ض ـمحي ٌ ٟـ جٌعٍي ذص٠ؽس جٌضِ قِو  َ أ ٌٖ جإلِح 4:ٖغَ يو ـَي  9ٔ ْٚ َٔ ْ ٌلس ذ ٚ  َ ُٙ ْٔ ِِ َٚ
 ُٗ ٌَ أ٠َْش  ٌَ  ٟ ٌلس ـَأِِّ ٚ ٚج  ْذ ََ لَحَي اَل ض ٍَْه َٚ  ِٗ ٠َْ ٍ ُ َع ٝ َّللاه ٟه صٍَه ٌٔهذِ ْ ج ٞ ٠ُمَحي أَ ْو جٌهِي ْ أَ ذ

ْ ٚ ؾٔض٠  .. ؾٔهس أَ

َ جٌوجٌلطٟٔ ـ ِظ  -495ٖ 57ٔ:4ٟٔ عٍٍٗ ذحإلٌْحي ـمحيٚعٍٍٗ جإلِح ْْ قَِو٠ ُْتَِي َع َٚ
 ٟ ـي؛ ـأ ٚ ٔ ْ ٌلس ذ ٚ ٚج  ُْذُّ : اَل ضَ ََ ٍَْه َٚ  ِٗ ٠ٍَْ ُ َع ٝ َّللاه ِ صٍَه ّٟ ٌٔهذِ ْْ ج ْْ عَحتِشَسَ، َع َٚزَ، َع ٌْ ُع

 .ٌأ٠ش ٌٗ ؾٔس، أٚ ؾٔض٠ْ

ُٗ؛ ْٔ َؾ َع ٍِ َٚزَ، َٚجنْضُ ٌْ ُْ ُع َُ ْذ ِ٘شَح  ِٗ ٠ ِٚ ٌْ  ـَمَحَي: ٠َ

عْ عحتشس ٚؼ٠ٌٖ ـٌٚجٖ  عْ أذ٠ٗ،  ٘شحَ،  عْ  ٚ ْع٠و جألشؽ، عْ أذٟ ِعح٠ٚس،  أذ
 ََ ٍَْه َٚ  ِٗ ٠ْ ٍَ ُ َع ٝ َّللاه ِ صٍَه ّٟ ٌٔهذِ ِْ ج َ، َع ٘شح  ْ ٗ ع ٍ ْ ٌ ٠. 

ٚظ ِقف ٌ ٚ ج ٘ َُْي  ٌْ ُِ ٌْ  .َٚج

کٌٖ ہٚج ِغال:  ٠ْٔ کح ضي ْ ِقْ ٌـ آپ ع٠ٍہ جٌْالَ کے ْحِٔے آپ کے ج٠ٌٚ جْی ط
ذْ ٔٚـي طحٌخ جٌٚ ٌٚلہ  ذٚ َ ٔے ـٌِح٠ح نو٠ؾہ ج ہ جٌْال آپ عٍ  ٚ  :کح ض

حٌے پٌ ٔکحال * َ کے کٔ جذٚطحٌخ کٚ ٠ٌِی ذٌکش ْے ؾۂَ کی گہٌجتی ْے ؾۂ
 گ٠ح

حٌ ک٠ح گ٠ح* ٠ں ٔہٌ کے کٔحٌے ِقي ض٠  نو٠ؾہ ک٠ٍتے ؾٔش ِ

حِ ٠ِں و٠کٙح* ٌذ وِ کے  ٚ ؾٔش ٠ِں ْٔ ذْ ٔٚـي ک  ٌٚلہ 

ذْ عوی ـی جٌوحِي  نٌؾٗ ج َ  5ٔ9/ٔج ٗ جٌْال عْ جذی طحٌخ لحي عْ ؾحذٌ ْتي عٍ
َٔ ؾٙ ـ ِْ   أنٌؼ جٌی ضنضح
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ش ِْ لصخ ال  ِْ جٔٙحٌ جٌؾٔس ـی ذ٠ عْ نو٠ؾس لحي جذصٌضٙح عٍی ٌٔٙ  ْٚتي 
ال ٔصخ  .صنخ ـ٠ٗ ٚ

ذْ ٔٚـي لحي جذصٌضٗ ـی ذطٔحْ جٌؾٔس ع٠ٍٗ جٌْٔوِ عْ ٌٚلس   .ْٚتي 

٠ں ْے قك  مہ ِ ذْ ٔٚـي جو٠حْ ْحذ ٌٚلہ  الصہ ٠ہی ہے کہ  جْ ضِحَ ٌٚج٠حش کح 
ٍِحء ٔے آپ  ٌجْضے ے ٌہيج ذعض ع ٌ آپ کح جٔضمحي قحٌش ج٠ِحْ پٌ ہٚج ہ پٌ ضٙے جٚ

٠ں شِحٌ ک٠ح ہے  .کٚ صقحذہ ِ

 َ  ٚہللا جعٍ

 

 کضذٗ: عذوجٌذحلی جنَٚٔجوٖ
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 7تنبٌہات سلسلہ نمبر 
 

 استخارے کی دعا اور طرٌقہ
 

ْ ٚ َٔوگی گيجٌٔے کح ذہض٠ٌ ط٠ٌمہ ٠ہ ْکٙح٠ح کہ  قضٌٚ جکٌَ ملسو هیلع ہللا یلص ٔے جپٔی جِش ک

 ٌ ٌ ہ ٚ ٚ ج ٙ ٚڑے ٌک ٙ ؾ ْحض ٌٰی کی يجش کے  ٚ ہللا ضعح ٙڑی جپٔے آپ ک ٌ گ ْ ہ ٌ آ ہ
ٔح ْکٙح٠ح ٌو کٌ  ,ِعحٍِے کٚ ہللا ضعحٌی کے ْپ

ِعحٍِے ٠ِں ْجضنحٌے کح قکَ و٠ضے جٌٚ صقحذہ کٚ  الَ ہٌ  ٌ ٠ہ ج جْی ٌتے آپ عٍ
ٙے وٖ ْکٙحضے ض   ذحلحع

نحٌی کی ٌٚج٠ش ٠ِں ہے کہ   قضٌش ؾحذٌ کہضے ہ٠ں کہ قضٌٚ جکٌَؾ٠ْح کہ ذ
لٌآْ کی کٚتی  َ ْے ْکٙحضے ؾ٠ْے  ملسو هیلع ہللا یلص ہ٠ِں ہٌ کحَ ٠ِں ْجضنحٌٖ جضٔے جہضِح

ٙے ش ْکٙحضے ض ٌْٚ. 

ٌَزَ  َُِٔح جالِْْضِنَح ٍِّ ََ ٠ُعَ ٍَْه َٚ  ِٗ ٠ْ ٍَ ُ َع ٝ َّللاه ِ صٍَه ُٚي َّللاه ُْ ٌَ  َْ ِ لَحَي: وَح ِْ عَذِْو َّللاه ٌِ ْذ ْ ؾَحذِ ع ْْ
ٚيُ  ِْ ٠َمُ آ ٌْ ٌْمُ َْ ج ِِ ٌَزَ  ٚ ُّْ ٌ َُِٔح ج ٍِّ ٌِ َوَِح ٠ُعَ ٚ ُِ ُ ٟ جْأل   :ـِ

٠ضَسِ  " ٌِ ٌِ جٌْفَ ْْ َؼ٠ْ ِِ  ِْ وْعَض٠َْ ٌَ وَْع  ٌْ َ٠ ٍْ ـَ  ٌِ ِْ َْ ذِحْألَ َه أَقَوُُو َ٘   ئِيَج 

نَ  ِِ ٍْ َن ذِِع ٌُ ٟ أَْْضَِن٠ ِّٔ َه ئِ ُٙ ٌٍه ٠َمُْي: ج ٌْ َه   غُ

نَ  َن ذِمُوٌَْضِ ٌُ أَْْضَمِْو َٚ 

 َ أ ْْ أَ َٚ َِ َن جٌْعَِظ٠ ٍِ ْْ َْـض ِِ َن  ٌُ  

ٌ اَل ألو َٚ  ٌُ  ـَأِهن ضَمِْو
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َ ٍ اَل أع َٚ  َ ٍ   َٚضع

خ ٚ َ جٌؽ٠ أَٔش عال َٚ 

 ٞ ٌِ ِْ َ عَحلِذَِس أ َٚ  ٟ َِعَحِش َٚ  ٟ ٟ ِو٠ِٔ ٟ ـِ ٌِ   ٌ ٌَ َن٠ْ ِْ َ٘يَج جْألَ ْه  َُ أَ ٍَ ْ ُکَْٔش ضَْع َه ج ٙ ٍ ٌ ٚ لحي- -ج  -أ
 ِٗ ٍِ آِؾ َٚ  ٞ ٌِ ِْ َ ٟ عَحِؾِي أ ُٖ  -ـِ ٌْ ِٗ َـحلُْو ٠ ـِ  ٟ ٌِ ْن  ٌِ َه ذَح ٟ غُ ٌِ  ُٖ ٌْ ِّْ َ٠ َٚ  ٟ ٌِ 

  ٞ ٌِ ِْ َ عَحلِذَِس أ َٚ  ٟ َِعَحِش َٚ  ٟ ٟ ِو٠ِٔ ٟ ـِ ٌِ  ٌٌّ ٌَ َش ِْ َ٘يَج جْألَ ْه  َُ أَ ٍَ ْْ ُؤَْش ضَْع ٟ  -َٚئِ ْٚ لَحَي ـِ أَ
 ِٗ ٍِ آِؾ َٚ  ٞ ٌِ ِْ َ ٟ  -عَحِؾِي أ ِٔ ـْ ٌِ َٚجْص  ٟ ُٗ َعِّٔ ـْ ٌِ ُٗ  -[4ٔٙ]-َـحْص ْٔ   َع

ٌَْن٠ْ  َٟ ج ٌِ  ٌْ ِٗ َٚجلَُو ٟ ذِ ٌِْضِٔ َه أَ َْ غُ ُظ وَح  ." ٌَ َق٠ْ

ٗ»لَحَي:  ٟ قَحؾض ِ ْ ٠ ٚ» . 

ٚ وعح ٌکٙی گتی  ٘ی ؾحتے جٌٚ پٌٙ جِ وعح کٚ ِحٔگح ؾحتے ؾ وٚ ٌکعش ِٔحَ پڑ

 ہے

ٔے کی طذ٠عش ہے  ٘ ٠ٌْ ٔہ٠ں ٠حِ نضصٌ وعح پڑ ٘ٔے کح ٚلش ِ ٠ٌکْ جگٌ ِٔحَ پڑ

ِيی ش٠ٌؾ کی ضٚ ٌٚج٠حش ٠ِںِ نضصٌ وعح ذٙی ْکٙحتی گتی ہے ؾ٠ْح کہ ضٌ
 :ٌٚج٠ش ہے

نٌ ٌی ٚجنضٌ ٌی  َ  جٌٍٙ

 

حٌے کے ِنضٍؾ ط٠ٌمے  ْجضن

ں ذٙی  ِالش ٠ِ ِع ِٚؾٚوٖ وٌٚ ٠ِں ؾہحں ٔش ٔتے ج٠ؾحوجش ہٚتے ٚہ٠ں پٌ و٠ٔی 
حٌے  ؾٌذہ ہے کہ ْجضن ٌٚ ٠ٌِج يجضی ض ٚع کتے گتے ہ٠ں ج ٌ ٔش ٔتے ط٠ٌمے ش

حٌے ضٚ کہ٠ں پٌ کے ٔحَ کٚ ذہش ٠َحٖو ْجضعِحي ک٠ح گ٠ح, کہ٠ں آْ التْ  جْضن
حٌے کٚ  ڈٌٚجتی گت٠ں جٌٚ کہ٠ں پٌ َجتچے ٔکٍٚج کٌ ْجضن ْجضنحٌے ک٠ٍتے پٌچ٠حں 

 ذؤحَ کٌٔے کی کٚشٔ کی گتی
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وٌٚ  ٔے کح عِي ہے, پٌٚے  ٚو کٌ حٌٖ ن ٠ں ٚجضف ذحش ٠ہ ہے کہ جْضن جِ ِ
ٌٚ ٔہ نٚجخ کے  ٌٖ کٌٚجٔے کح ٚجلعہ ٔہ٠ں ٍِضح ج ْے ْجضنح ٠ں کْی  صقحذہ ِ

ے کٚ ال ٠ٔحْ ٔظٌ آ ٌ کٚ طٍخ کٌکے وي کے جطِ ْے ن٠ ٌجٌ و٠ح گ٠حکہ ہللا  ََ ل
 ٚ ٔہ٠ں آٌہی ض ؾٙ  تْ ٔہ٠ں ہٌٚہح ٠ح ذحش ِْ ِطِ ٌ جگٌ وي  کٚ ذ٠ٔحو ذٔح٠ح گ٠ح جٚ

قکَ لٌآْ ِؾ٠و ٠ِں و٠ح گ٠ح ہے  .ِشٌٚے کح 

ْے وٌی  ْے ٚجلؾ آپ  ص عحٌَ ذحعِي آپ کے قحالش  ٚتی ِعضذٌ شن جٌذضہ جگٌ ک
ٔے ٚجال ٠ح  ٌکٙ ے ٚجال آپ ضعٍك  ٌکٙ ٌو  ْے آپ کح و ٠ں  ں ِ آپ کے ٌشضے وجٌٚ

ْے  ْ ہٌ شنص   ے ٠ٌک ضٚ عٍِحء ٔے جْکی جؾحَش وی ہ حٌٖ کٌوے  ک٠ٍتے جْضن
ٌٔح ہے ے ِمصو کٚ ـٚش ک َ عِي ک ٚجٔح ٠ح کۂح جِ عظ٠ حٌٖ کٌ  .ْجضن

 

 ج٠ک ٌٚج٠ش کی ضقم٠ك

ذحْ عحَ پٌ ؾحٌی ہے حٌے کے ِضعٍك ج٠ک ِشہٌٚ ٌٚج٠ش َ  ْجضن

نحخ ِْ جْ حٌِح  َ ِْ جْضش ٚ ال ٔو نحٌ   ض

ٍك عٌض ہے کہ ٠ہ ٌٚج٠ش ْٔوج جٔضہحتی ضع٠ؾ ٔحلحذي ذ٠حْ  ٚج٠ش کے ِضع جِ ٌ
وِٚ ہے جٔکے  َ جٌٚ عذوجٌم وجاٌْل ٌجٚی عذ ٚو  ٠ں ِٚؾ جِ ِ ے جٌٚ جْکی ٚؾہ  ہ

ِح ضع٠فحْ ؾوج ٘ ْے ِقضحط لٚي عالِہ ٠٘غِی کح ے کہ کال خ  ٠ں ْ  ذحٌے ِ

ٌجٔی ٠ِں ہے  ٠ہ ٌٚج٠ش ِعؾَ طذ

٠ں ِقوغ٠ْ کے جلٚجيعذوجٌمو ے ذحٌے ِ  :ِٚ ذْ قذ٠خ ک

ذٚقحضَ ِضٌٚک جٌقو٠ظ کحْ ال٠صوق  ج

ٌ جٌقو٠ظ نحٌی ضٌکٖٚ ِٔک   جٌذ

ٗ ٚج٠س عٔ جٌٌ  جذْ قذحْ کحْ ٠ضع جٌقو٠ظ عٍی جٌغمحشال ٠قي کضحذس قو٠غ٠ٗ ٚال 
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ْٔحب ِضٌٚک  جٌ

ظ ٘خ جٌقو٠ ٍَْ يج ِ  

ال ٌ ٠ك عذوج طٌ ألْٚط ٚجٌصؽ٠ٌ ِْ  ٠غِی ٌٚجٖ جٌطذٌجٔی ـی ج وِٚ جٌٙ ذْ عذوجٌم  َ
ِح ضع٠فحْ ؾوج ٘  .وال

َ  .ٚہللا جعٍ

 

 کضذٗ: عذوجٌذحلی جنَٚٔجوٖ 
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 1تنبٌہات سلسلہ نمبر 
 

 حضرت علی اور اونٹنی کا قصہ
 

قضٌش عٍی ٌضی  ٚشي ٠ِڈ٠ح پٌ ٔشٌ ک٠ح ؾحٌہح ہے کہ  ْے ْ ک ٚجلعہ کغٌش  ج٠

ِہ ٌضی  قضٌش ـحط ہٌ ضش٠ٌؾ التے جٌٚ  ْٚش ہللا عٔہ گٌٙ ْے ذح ہللا عٔہح ٔے 

ْے ـحلہ ہے  ـٌٚنش کٌکے آٹح ٌے آت٠ں کہ گٌٙ ٠ِں کتی ؤٚں  ٠ں  َجٌ ِ و٠ح کہ ذح

و٠ح ـٌٚنش کٌ ٠ں ٖٚ  ِ  َ وٌہ   قضٌش عٍی ٔے چٙ 

چٙ  ٌش عٍی ٔے ٖٚ  ک ْحتي ٔے ہللا کے ٔحَ کی صوج ٌگحتی ضٚ قض جضٔے ٠ِں ج٠
٠ں  ٹٔے ٌگے ضٚ ٌجْضے ِ ضٙ ٌٚ ِ ْحتي کٚ وت٠ے جٌٚ آپ نحٌی ہح ج٠ک وٌَہ ج

ٚٔٹٔی ضٙی, جِ جعٌجذی ٔے کہح کہ آپ جِ  ک ِٚٹی ج حِ ج٠ ی ِال ؾِ کے پ و٠ہح

ہٚٔے کح عيٌ ک٠ح ضٚ  حِ ٔہ  ٚ قضٌش عٍی ٔے ل٠ِش پ ٠و٠ٔگے؟ ض نٌ  ٚ جٚٔٹٔی ک
 ,جعٌجذی ٔے جوہحٌ جٚٔٹٔی قضٌش عٍی کٚ و٠وی

٠و ٠ٌح, آپ  نٌ ہَ ٔفع پٌ  ٚ ْحٹٙ وٌ ٌ ذعو ج٠ک جٌٚ شنص آ٠ح جٌٚ جٚٔٹٔی ک ضٙٚڑی و٠
َ کح ٔفع ٔے  ْحٹٙ وٌجہ  ٚ ٚ جْکے وٌجہَ ٌٚٹحتے ضٚ قضٌش عٍی ک پہٍے و٠ہحضی ک
 ہٚج

َ ٔے ـٌِح٠ح کہ پہال و٠ہحضی  ہ جٌْال پ عٍ الَ کٚ ٚجلعہ ْٔح٠ح ضٚ آ ؾخ آپ ع٠ٍہ جٌ
َ ہللا ک٠ٍتے نٌچ کتے  چٙ وٌجہ ٌ آپ ٔے  ٙے جٚ ن٠ٌوجٌ ٠ِکحت٠ي ض ے جٌٚ  ٠ي ضٙ ؾذٌ

ٌو٠ح ٌٚٹح ک ِ گٔح  ٌٰی ٔے و  ہللا ضعح

 

 پر تبصرہ واقعہ
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حٌ ْے  ٚو ہے ٠ٌکْ قٚجٌے کے جعضذ ں ِٚؾ ذٚں ٠ِ وٚ کی ِشہٌٚ کضح ٠ہ ٚجلعہ جٌ
ٚ ٠ح ضع٠ؾ  ٔو ہ ض ہے ٖٚ ِْ ذٚط قو٠ظ کی کضحخ چح ں ذٙی کْی ِض قٚجٌہ کہ٠ جْکح 

ٌ ٌکٙی گتی کضحخ ہٚ ٔہ٠ں ٍِضح  .ٌٚج٠حش پ

ْے عالِہ صفٌٚی کی کضحخ  ضالٔ ذ٠ْحٌ کے ذعو جِ کح قٚجٌہ جہي ْٔش ٠ِں 

ٔو َٔ٘س جٌِ ض ْ ٚ جِ ٚجلعہ کے ؼ٠ٌ ِ ٠ں ذؽ٠ٌ کْی ْٔو ک ِال ہے ؾ ؾحٌِ ِ
ٔے کی و٠ٌي ہے  ہٚ

٘ القو عَ ٠ ٌَ ٔو ٚ ْ  ْٚ ٍٝ جٔٙح قوح٠س، و ٞ ع فٌٚ  .جٌٚ٘وح جٌص

س ٌضٟ ہللا عٔٙح " َجٌ ـحطِ حٌخ ٌضٟ ہللا عٔٗ ٠ذ٠ع ئ ذْ أذٟ ط ٌؼ عٍٟ  قوح٠س: ن
٠ي ـٟ صٌٚز  ؾذٌ ـٌآٖ ْحتي ـأعطحٖ ئ٠ح٘ح ـؾحء  ٗ ْذضس وٌجَ٘  ٠ٌأوٍٚج ِْ غِٔٗ ـذحع

محي ِح ِعٟ غِٔٙح لحي ئٌٝ أؾي  ٘يٖ جٌٔحلس ـ ْْ جشضٌ  ـمحي ٠ح أذح جٌق ِعٗ ٔحلس  أعٌجذٟ ٚ
َ ٌٚمو ـحشضٌج٘ح ذِحتس غَ ضعٌض ٌٗ ٠ِوح مٗ ـمحي أضذ٠ع ٘يٖ جٌٔحلس لحي ٔع ت٠ي ـٟ ط٠ٌ

ض ٌٗ ؾذ٠ٌي ـمحي ذعش جٌٔحلس  عٌ ٙح ٌٗ ـض ْٚ ـذحع جٌٌذف ْض ٌن  ٠ضٙح ذِحتس لحي ٚ جشضٌ
ـمحٌش ٌٗ ـحطِس ِْ أ٠ْ ٌن٘ يج   ْ ض٠ ع ذْ ـع ٌٗ ِحتس ٌٚؾ ع ٌٟ و٠ٟٔ ـو َ لحي جوـ لحي ٔع

ْ غَ ؾحء  ض٠ َ ـأعطحٟٔ ْ ٘ ذْضس وٌج عحٌٝ  ع ہللا ض ؾٌش ِ نذٌٖ ذيٌن لحي ضح ذٟ ملسو هیلع ہللا یلص ـأ جٌٔ

ٌِشضٌٞ ٠ِوحت٠ي ٚجٌٔحلس ٌفحطِس ضٌوذٙح ٠َٚ جٌم٠حِس". َٔ٘س  ـمحي جٌذحتع ؾذ٠ٌي ٚج
نخ جٌٔفحتِ) ٔض ؾحٌِ ِٚ  ٙ(ٕٓ/ٔجٌِ

ذِ ______ ٌـ کح ٌطخ ٚ ٠ح ں ہٌ ط ؾِ ٠ِ ٌِ ج٠ْی کضحخ ہے کہ  َٔ٘س جٌِؾح
ؾٚو ٔہ وج ِٚ ے ٌہيج جْکح قٚجٌہ ؾخ ضک ْٔ  .ہٚ ِعضذٌ ٔہ٠ں ؾِع ک٠ح گ٠ح ہ

ٌے ْے يکٌ ک٠ح گ٠ح  ؾحٌِ کے قٚج ٘س جٌِ ٚں ٠ِں ذٙی ٠ہ ٚجلعہ َٔ ش٠عٚں کی کضحذ

  .ہے

  7ٓٔص  ٙئقمحق جٌقك ؼ 

طِس جٌٌَ٘جء ؼ  عْـ ح ْٚعس   99ٕص  7ٔجٌِٚ
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ے جِ کح ذ٠حْ کح  ضٔو ہ ْ نالصہ کالَ ٠ہ ہے کہ ٠ہ ٚجلعہ ِْ گٙڑش جٌٚ ؼ٠ٌ ِ

 وٌْش ٔہ٠ں

َ  ٚہللا جعٍ

 

 جنَٚٔجوٖ کضذٗ: عذوجٌذحلی
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 9تنبٌہات سلسلہ نمبر 
 

 اپنے بچے ہللا کے حوالے کرنا
 

ذْ نطحخ کے ْحِٔے ج٠ک شنص گيٌج  قضٌش عٌِ  ک لصہ ِشہٌٚ ہے کہ  ج٠

ٌِ جْ وٚٔٚں کی ِشحذہش  قضٌش ع  ٚ و٘ے پٌ ذٹٙح٠ح ضٙح ض ٚ کٔ ؾِ ٔے ذچے ک
  و٠کٙ کٌ ِضعؾخ ٚہتے

الوش کح لصہ ذڑج عؾ٠خ  جِ شنص ٔے عٌض ک٠ح کہ قضٌش جِ ذچے کی ٚ
  ہے

ْے  ٌٰی  ٠ں ٔے ہللا ضعح ِ ٠ں ؾحٔح ضٙح,  ِ ٙے ؾہحو  ِؾ  ٚ ٠ں ضٙح ض ِ خ ٠ہ ِحں کے پ٠ٹ  ؾ
٠ں ہللا کے  ہٚں ٠ہ وعح کٌکے ِ ٌے ْپٌو کٌضح  ٚ ض٠ جِ قِي ک کہح کہ جے ہللا ٠ِں 

 ٌجْضے ٠ِں چال گ٠ح

ٚ ِؾٙے نذٌ وی گتی کہ ٠ٌِی جہ٠ٍہ کح جٔضمحي ہٚگ٠ح, ٠ں ٚجپِ آ٠ح ض ِؾٙے  ؾخ ِ
 .ذہش جـِْٚ ہٚج

ْے ٌٚشٔی ذحہٌ  ٚ ٠ِں ٔے و٠کٙح کہ لذٌ  ج٠ک ٌجش کٚ ہَ کٙحٔح کٙحٔے ذ٠ٹٙے  ض

ْے پٚچٙح ٠ہ ٌٚشٔی ک٠ْی ہے جِ ٔے کہح کہ  ٠ں ٔے جپٔے ذٙحتی  ِ آٌہی ہے, 
پٙٚٹضی ہے  ہٌ ٌجش جِ لذٌ ْے ٠ہ ٌٚشٔی 

ؤے کح جٌجوٖ ک٠ح ٚ ے لذٌ کٙ ٠ں ٔ ٚ ہٚتی جٌٚ ِ ؾٙے ْؾضؾ ِ  

٠ي ٌہح ضٙح جچحٔک لذٌ ن ٚو ٠ِں ذ٠ٹٙ کٌ کٙ ٚو کٙي گتی جٌٚ ٠ہ ذچہ ِحں کی گ ٚوذن
ٚ ہللا کے ْپٌو ک٠ٙح ہللا  ٚ ج٠ک ٔوج آتی کہ ضٚ ٔے ذچے ک ٠ں لذٌ ٠ِں جضٌج ض ِ



27 |  ٌ ِذ  صفقۂ ٔ
 
 

 ٚ ْک ٚ ج ٌو کٌضح ض ٙی ہللا کے ْپ ٚ ذ ٚ ِحں ک ٌ ض ٌِحتی جگ ْکی قفحظش ـ ٌٰی ٔے ج ضعح
ْالِش پحضح  ذٙی

ٚضٚع  ْ گٙڑش جٌٚ ِ لصہ ہے جْکے جٌفحظ ذہش ٌک٠ک جٌٚ ٠ہ لصہ جٔضہحتی ِ
ٌ والٌش کٌضے ہ٠ں جٌٚ جِ کی ْٔو پٌ  ٚ جِ لصے کی ٔکحٌش پ ٌَٚ ہ٠ں ؾ کِ

کٌ ہٚٔے پٌ وجي ہے  ِقوْغ کح کالَ ذٙی جْکے ِٔ

٘يج الِٟ  ٌٍَٙ أٟٔٔ أْضٚوعن  ٙح جٌٚعحظ جٌمصحص: "ج وجٌٚ ٌز ٠ض ٠ذس ِٔو  "ؼٌ

 

حخ ٌضٟ ہللا  ذْ جٌنط  ٌِ ْ ع ٠ٔ ٌِؤِ ٌؾي جٌٝ أ٠ٌِ ج حٌٝ عٔٗ ٚأٌضحٖ ٚوحْ ؾحء  ضع
 ٗ ٟ ہللا عٔ ٌض  ٌ ِ خ ع ٗ ـضعؾ ٚأذ٠  ْ ْ جالذ ٌق ِح ذ٠ ٔ٘حن ـ  ِ ٠ ٌ ٚ  ٗ ُٗ أذٔ ِع ٌؾي  ٌ ج

َ عؾذح  ٚ ٠ ٌ ٘يج ج ٌأ٠ش ِغي  ٚہللا ِح  ٗ  -لحتالً :  ن جال وِح أشذ ٚأذٔ ٗ أقو أقوجً أٔش  ِح أشذ
ٗ ٔ٠ مٌ حٌٙح أْ جٌؽٌجخ وغ٠ٌ جٌشذٗ ذ خ ضضٌخ ـٟ أِغ عٌ ٌؽٌجخ )ٚجٌ  (جٌؽٌجخ ج

 

ٌؾ ٠ضسـمحي جٌ ِ ٟ٘ ٚ ْ أِٗ ٌٚوضٗ  ٚ عٌـش ذأ ْ! و٠ؾ ٌٚ ٠ٔ  !!!!! ي : ٠ح أ٠ٌِ جٌِؤِ

ٌضحٖ ٠قخ ؼٌجتخ  ٚوحْ ٌضٟ ہللا عٔٗ ٚأ ْ قحٌ وي ِ ٚذ ْضٗ  ٌِ ِْ ؾٍ ـؽ٠ٌ ع
ٌ  جألنذح

 ـمحي ٌٌٍؾي : أنذٌٟٔ ؟

 ٌ ٌْف ٝ ج ٍ ِش ع َ ـع  ٗ اِلً ذ َ قح ٘يج جٌؽال  َ ٟ أ ٚؾض َ ْ : وحٔش  ٠ٔ ِ ِؤ ٌ ٌ ج ٠ ِ لحي ٠ح أ
جٌٝ ٚصٍش  ٘خ )ٚلحٌش : و٠ؾ ضضٌؤٟ ٚجٔح  ـِٔعضٟٔ ـٍِح  جٌذحخ جٌقش عٍٟ أْ ال أي

٘يج (((  ؼالِٟ  ْضٚوعن وٞ عٍٝ ذطٔٙح ٚلٍش ))) جٌٍَٙ أٟٔٔ أ قحِي( ـٚضعش ٠
ٚوعن أِٗ((  -ِٚض٠ش  ٚأْض جٌٌؾي )) ہللا ٌَ ٠مي  محٌب ـٟ ل نٟ جٌ  -ٚضأِي أ

ٟ ٚألضٟ غَ عوش  ٞ ِح شحء ہللا ٌٟ جْ أِض ٌؾش ـِض٠ش ٚلض٠ش ـٟ ْفٌ ٚن
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ٟٚٔٔ أْ ـٍِح  نذٌ حء عِِٚضٟ ٠ق٠طْٚ ذٟ ٠ٚ عوش ٚئيج ذذحخ ذ٠ضٟ ِمفي ٚئيج ذأذٔ
 . َٚؾضٟ لو ِحضش

ـذ٠ِٔح أٔح   ٟ ٌ  ٖ ٚ ٟ عشحًء لو أعو ٔ ٚ ِ ٠طع ٌ  ٟ ٔ ٚ ْ. ـأني ٚ ٌجؾع  ٗ ٠ ٌ ٍش: جٔح هلل ٚجٔح ج ـم
نحْ  ٘يج جٌو نحْ لحٌٚج:  ٘يج جٌو ِمحذٌ ، ـمٍش : ِح  نٌؼ ِْ جٌ نحْ ٠ عٍٝ جٌعشحء ٚئيج ذو

ٌز َٚؾ نٌؼ ِْ ِمذ ٠ ٍَ ي أْ وـٔح٘ح ـمحي جٌٌؾي : ہللٚا ئٟٔٔ ٌِْ أع ِٔ َ ٚ ضن وي ٠
٠ٙح  َ ال ٠ن ٚ ؾ  ٚ ٌ ِع ٌ ٌ ذح ِ ٌجً ٚضأ ٔو ِ خ  ٌ ٍك ہللا ذٙح وحٔش صٚجِسً لٚجِسً عف٠فس ال ضم ن

ٟ ِِٚض ٟ أذٔحء ع ِمذٌز ٚضذعٔ ٚضٚؾٙش جٌٝ جٌ  . ہللا أذوج ـمِش 

ٝ لذٌ٘ح ٠حأ٠ٌِ جٌِؤ٠ِْٔ أنيش أقفٌ قضٝ ٚصٍش ج٠ٌ ٙح ـحيج ذٙح ـمحي: ـٍِح ٚصٍش ئٌ
ْضٚوعش  ٔحو ٠ٔحوٞ ٠ح ِْ أ قٟ عٔو لو٠ِٙح ٚئيج ذِ ٞ ِعٟ  ْس ٚأذٔٙح ٘يج جٌي ٠ضس ؾحٌ ِ

ٚو٠عضن ٚو٠عسً ني   . ہللا 

٠ِضٟ  َ ٌٚؾو٘ح وِح أْضٚوعٙح ٌوْ ٌ عال جأل أْضٚوع ہللا ؾي  : ٌٚ أٔٗ  لحي جٌعٍِحء 
ع َٚؾہللا ْضٚو ؾٌ عٍٝ ٌْحٔٗ أْ ٠  . لوٌ ہللا ٌَ ٠

وٌز  َ ٘يٖ لصس ِٔ عٍَ ٌٙ ٌو٘ح جٌؾٍٙس جٌي٠ْ ال حِ ٚـٟ جٌِٔضو٠حش ٠ٚ ٌٚس ذ٠ْ جٌٔ ِضوج
حٌِٚجعظ ٚجٌمصص جٌِٔوٌز ٌضٌؼ٠خ ٚضن٠ٚؾ  َٙ جٌو جٌٝ ہللا ذ ْٔس جِٔح و٠ٔ ذحٌ

مٌآْ والَ ہللا جٌعظ٠َ ٚال جٌْٔس جٌصق٠قس حِ ذِح ٌَ ٠ٌو ذٗ ج  ٓجٌٔ

ٟ ـٟ جٌوعحء  نٌؾٙح جٌطذٌجٔ  :ٕٓٙ/ٔـمو ج

ْ جٌعذحِ ج ٌ ٌِؤوخ غٔحقو دمحم ذ ْ ئْقك جٌعطح ذْ  عذ٠و ذ ذْ ٠َو  دمحم   َ غٔح عحص

ٌ ٌضٟ ہللا  ْ أذ٠ٗ لحي ذ٠ِٔح عِ َ ع ْ أٍْ ذْ جٌنطحخ قوغٟٔ ٠َو ذ  ٌِ ْ ع عذو ہللا ذ
ح ٌأ٠ش ؼٌجذح ذؽٌجخ أشذٗ  محي ٌٗ عٌِ ِ ٌؾي ِعٗ جذٔٗ ـ حِ ئيج ٘ٚ ذ عٔٗ ٠عٌض جٌٔ

ٌ ٌضٟ ذٙيج ِٔن لحي أِح ہللٚا ٠ح أ٠ٌِ جٌِؤ٠ِْٔ ِح ٌٚوضٗ أِ ٜ ٌٗ عِ ٠ضسـ حْضٚ ال ِ  ٗ
نٌؼ  ٌؾش ـٟ ؼَجز ٚأِٗ قحِي ذٗ ـمحٌش ض ہللا عٔٗ ـمحي ٠ٚقن قوغٟٔ لحي ن

ـٟ ذطٔن لحي ـؽذش غَ  ح  أْضٚوع ہللا ِ ال ـمٍش  ِال ِغ ٘يٖ جٌقحٌس ق ٚضوعٟٔ عٍٝ 
ـٍِح وحْ  ذو٠ش عٔوٖ  ٘حـ  ش ئٌٝ لذٌ ٘ذ محٌٚج ِحضش ـي ذحذٟ ِؽٍك ـمٍش ـالٔسـ  وِش ـايج  ل
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٠ي حٌ  ِْ جٌٍ ِ ٠ْضٌٔح ِْ جٌذم٠ع ش٠ة ـحٌضفعش ٌٟ ٔ ِع ذٟٔ عِٟ أضقوظ ٠ٌٚ لعوش 
َ ِٟٔ ـْأٌضٗ ـمحي  ذٙ لٌ حٌ ـضفٌلٚج عٟٔ ـأض٠ش أ ٘يٖ جٌٔ ذ٠ْ جٌمذٌٚ ـمٍش ٌذٟٔ عِٟ ِح 

ْٚ أِح ٚہللا ئْ وحٔش  ٠ٍس ٔحٌج ـمٍش ئٔح هلل ٚئٔح ئ٠ٌٗ ٌجؾع ٜ عٍٝ لذٌ ـالٔس وي ٌ ٌٔ

ٟ٘ ؾحٌْس  ٌصٚجِس لٚجِس عف٠فس ٍِِْس جٔطٍك ذٔح جٌمذٌ ِٔفٌؼ ٚ ـأنيش جٌفحِ ـايج 
 ٚ وع ٌذٗ ٚو٠عضٗ ني ٚو٠عضن أِح ٚہللا ٌ ٚ ٙح ٚٔحوٜ ِٔحو أال أ٠ٙح جٌِْض وخ قٌٚ ٘يج ٠ ٚ
٘يج ٠ح أ٠ٌِ جٌِؤ٠ِْٔ ٚ ٚہللا  ِح وحْ ـٙ ش أِٗ ٌٚؾوضٙح ـأنيضٗ ٚعحو جٌمذٌ و  ٓجْضٚوع

ٌز جٌِٚضٚعس ٔحو ٘يٖ جٌمصس جٌِٔو  :ٚـٟ جْ

ذْ ئْقك جٌعطحٌ   عذ٠و 

٠م جٌوذ٠ٌ حٌ ح ـٟ جٌض نحٌٞ وِ  5/44ٔلحي ـ٠ٗ جإلِحَ جٌذ

ٌز ٔس عش ـٟ ِحش ْ وٚ ٌقِْ جٌعطحٌ جٌ ٚ عذو جٌ ذْ ئْقحق أذ ٌ عذ٠و   عٔوٖ ِٔحو٠

 :5ٔٔ/ ٖٚلحي جٌضعفحء جٌوذ٠ٌ 

ذْ ئْقحق جٌعطحٌ ِطٍمحش وٚـٟ ٠محي ٌٗ عذ٠و  ؾ عطحٌ جٌ ٚضع٠ ٘ ٚلحي  لحي ٠ق٠ٝ 
ٌ :74/ٔج٠ضحً  ْ ئْقحق جٌعطح  ضع٠ؾ عذ٠و ذ

تٟ ٚلح 7ٌٕ/ٔي ـ٠ٗ جٌْٔح ذْ ئْقحق جٌعطح ظ : عذ٠و   وٚـٟ ِضٌٚن جٌقو٠

وٌز  ٙح ِٔ حٌمصس وٍ و٘ح ٌِْ وحْ ٌٗ عميـ  ٘يٖ جٌمصس جٌِٔوٌز ضٌ ـأٌفحظ  ٘يج وفح٠س  ٚـٟ 
ٌز ذٙح  :ِْٚجالٌفحظ جٌِٔو

حٌ)  (ٚوحْ ٠قخ ؼٌجتخ جألنذ

 (ال ٠ٙح ہللا جذوج)

(ٌ ٘يج ج ِمحذٌ ، ـمٍش : ِح  ِْ جٌ ٌؼ  نحْ ٠ن نٌؼ ِْ ٚئيج ذو نحْ ٠ ٘يج جٌو  ٚ نحْ لحٌ و
ْ وـٔح٘ح َ ِٔي أ ٌز َٚؾضن وي ٠ٚ  (ِمذ
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ِعٟ قٟ عٔو  أنيش أقفٌ قضٝ ٚصٍش ج٠ٌٙح ـحيج ذٙح)  ٞ ٘يج ٌجي ْس ٚأذٔٙح  ٠ضس ؾحٌ ِ
ٚو٠عضن لو٠ِٙح ٚو٠عسً ني  ٚوعش ہللا  ْ أْض ِ ٞ ٠ح  ِٔحو ٠ٔحو  ( ٚئيج ذ

٘يٖ جٌمص ٌو  ْضٙؾٔس وحـ٠س ٌ ٌز جٌِْضؽٌذس جٌِ َعذالش جٌضٟ ٘يٖ جألٌفحظ جٌِٔو ص ٚجٌ
ذٙيٖ  َ جَٔٙ  َٙ جٔفْٙ ٌٚش ٌ ْٚ ش٠طحْ  َ جٌ ٙ ذِ ع٠ٍ ٠ٔفغٙح ٚأٌتن جٌٚعحظ جٌؾٙحي جٌي٠ْ ٌ
 ِْ َ ٙ نٚـٚٔ ٠ٚ َ ٙ َ ٠ٚقيٌٚٔ ٌؼذٚٔٙ وْٚ جٌٔحِ ٠ٚ ٌز جٌِٚضٚعس ٠ٙ جٌمصص جٌِٔو

ْ ذيٌن جَٔٙ ٠قْْٔٚ  ٌو عْ ٌٌْٚٗ ٠ٚظٔٚ ال ٚ ٚ ٌو عْ ہللا  ِعصہللا ذِح ٌَ ٠
 ٓصٔعح

ٚ غٌ أٌٚتن  نٌـجحش ـمو و يٚذحش ٚجٌ ٚج ـٟ ٔشٌ ٘يٖ جٌِو َـ أني ٘ي جٌعٍ ٞ أ ٠ٚج ذَ ضَ
ٚعحش  ٚض ِ ٌ ٖ ج ٘ي ْ ٠صوق  ِ  ٌ ٖ جٌمصص ـوغ ٘ي ْم٠ِس ضمذي ِغي  الً  ٚ ٚؾوش عم  ٟ جٌض

ٚذحش ٚضضٌن جٌْٔس  ٘يٖ جألوي ْٚ وي ٔحعك ذِغي  ٠ٚمذٍٙح ِْ جٌوٌج٠ٚٔ جٌي٠ْ ٠صول
 ٓجٌصق٠قس جٌٚجضقس جٌٔحصعس

٘ي ٍٝ جٔٙح صق٠قس ٝ ہللا جٌِشضوٝ جْ ضصوٌ ِغي  ٍمفٙح جٌٔحِ ع ٖ جٌمصص ٠ٚض
ْ جٌي٠ْ  ٠ ٠ْ جٌِعحصٌ حظ جٌِشٌٙٚ حِ ِْ جٌٚع ضوٌ ٌٚعظ جٌٔ ْ ٠ض ذٌٚس الٔٙح ل٠ٍس ِِ ِم
ذٍْٚ ٘يٖ جٌمصص  َٙ ٠ٚم صوٌ عٔ َٙ جٌٔحِ ذوي ِح٠ ٠صول ْ عٍٝ جٌفضحت٠حش ٚ ظٌٙٚ ٠

ٚضٚعحش ْم٠ِس ِ ٟ٘ قس ٚـٟ جٌقم٠مس  َٔٙ عٍٝ جٔٙح ٍِِْحش صق٠ ِٓ 

طٌؾ ِحتي کٌضے  نالصہ کاَل: آؼ کي ـ کے ٚجلعحش ْٔح کٌ جِ  طٌ گ جِ  ٌٚ
حٌ جٌٚ ٚضذہ کٌکے ہللا ضعحٌی کے پحِ  ٘ کٌ ٠ح جْضؽف ہ٠ں کہ ج٠ک ذحٌ کٍِہ پڑ

ٚذہ آپ  جٌٚ ٠ٌِی ض ٚ کہ جے ہللا ٠ٌِج کٍِہ  ٚجؤ جٌٚ ہللا ضعحٌی ْے کہ ٌکٙ جِحٔش 
ِؾٙے ٌٚٹحو٠ٔح ضٚ ہللا ضعحٌی ِٚش  ٚ ٌش ہٚ ض  کے پحِ جِحٔش ہے ؾخ ِؾٙے ضٌٚ
چہ ٌٚٹح  ے جِ صقحذی کح ذ ْ ٌٚٹحو٠ٔگے ؾ٠ ٠ں جِحٔش ج٠ْے  ِ کے ٚلش جٌٚ قشٌ 
خ کی  ْ  َ ٌٰی ہ ٚٔ ہے ہللا ضعح ٌ ٍط  ٌ ؼ ٚ ٙڑش ج ْ گ ِ ٚٹ  ٙ ِقض ؾ و٠ح قحالٔکہ ٠ہ 

ِحتے۔ ـٌ  قفحظش 

َ ٌذحلی جنَٚٔجوٖ -ٚہللا جعٍ  کضذٗ: عذوج
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 11تنبٌہات سلسلہ نمبر 
 

 قٌامت کے روز امت کا حساب
 

حٌے ہحں  ی ہللا ج٠ک ٌٚج٠ش ہِ ٌ جلوِ شہٌٚ ہے کہ ٌِعجؼ کی ٌجش قضٚ ِ
ْش کی کہ ٌنٚج ْے و ٍْٚے ہللا ضعحٌی  ٠ہ    عٍ

جے ہللا ٠ٌِی جِش کح قْحخ ٠ٌِے ہحضٙ ٠ِں وے و٠ٔح ضحکہ ٠ٌِی جِش کے ع٠ٚخ 
ٚ ٔہ ہ ِطٍع  عالٖٚ کٚتی شنص   پٌ ٠ٌِے

٠ں جپٔے ذٔوٚں کح ج٠ و ِ قِ ٚجخ آ٠ح کہ جے ج ٌؾ ْے ؾ ْح ضٚ ہللا ٌخ جٌعَش کی ط
ہْٚکے گی ے ذٙی جْ کے گٔحہں کی جطالع ٔہ  ؾٙ ٚٔگح کہ ض   قْحخ ٌ

ہے ؾِ ٠ِں ٌِعجؼ پٌ آپ ع٠ٍ جٌْاَل کح ؾحٔح  ٠ي ٌٚج٠ش کح قصہ  ٚ ٠ہ ج٠ک ط

ٍؾ ِکحٌِحش کح يکٌ ہے ٠ہ ضِحَ  ٌ ہللا ضعحٌی ْے ِنض ٠ي ؾذٌ ٌٙ ٚہحں  جٌٚ پ
ٌ ِْ گٙڑش ہے  ٌٚج٠ش ِٚضٚع جٚ

  

ٌٖ ـٟ قو٠ظ  ٚضٚعال أٟٔ ٚؾوش آن ِ  

 

ٚ قفص  ٌنٟ أٔذأٔح أذ ِمٌب جٌو َ جٌ محْ ذْ أذٟ جٌ ٌؼ  ذْ جٌف قِٚو  ِ َ محْ عْ جذٟ جٌ
ذْ  دمحم  حٌِ ذْ عٍٟ أٔذأٔح ِٔصٌٚ  مٌب أٔذأٔح أذٚ جٌصفح ض ذْ أذٟ ذوٌ جٌِ عٌِ 
َ جٌمحضٟ غدمحم ذْ أ٠ٚخ  ذْ ئذٌج٠٘ ْ أقِو  وٌ أٔذأٔح دمحم جذ ٟ جٌِي عٍٟ جألصذٙحٔ

ْ ٌٚو عْ ٍِْس ذ ٞ غٔح جٌمعْٟ  ٌجَ ْٚي جٌ عْ أِٔ: لحي لحي ٌ جْ ْع غحذش جٌذٔحٟٔ 
وٞ! جؾعي  ٠ْ ؾي ـمٍش: ئٌٟٙ ٚ ذٟ ئٌٝ جٌِْحء ْأٌش ٌذٟ عَ ٚ ہللا ملسو هیلع ہللا یلص : "٠ٌٍس أٌْٞ 
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ـايج جٌٔوجء ِْ جٌعٍٝ: ٠ح  َ أقو ؼ٠ٌٞ،  ٙ ٚذ تال ٠طٍع عٍٝ ع٠ ٌ ٞ قْحخ أِضٟ عٍٝ ٠و
، ـمٍش: ئ ذَٙ طٍعن عٍٝ ع٠ٚ وٞ ال أقخ أْ أ َٙ عذح قِو! ئٔ التٟ أ ٚ ِٚ ٞ ٠ْو ٚ ٌٟٙ

َ ٚؤش أٔش  قِو! ئيج ؤش أٔح جٌٌق٠ ْ جٌعٍٝ: ٠ح أ ْ أِضٟ؟" ـايج جٌٔوجء ِ ِ ْ ذٚ ئ جٌِ
ْذٟ ذٟ ق ش: قْ مٍ ٔٔح! ـ ْ ذ٠ ذٚ   ".جٌشف٠ع ـأ٠ْ جٌِئ

 

نٍك ذٙيج  : ٚأ  ٟ ٠ْٚط : ِضَٙ ضحٌؾ، لحي جٌ ِيوٌ لحي ـٟ جٌِؽٟٔ ْ عٍٟ جٌ دمحم جذ ـ
ْ ِْ ٚضعٗ  ."جٌقو٠ظ أْ ٠وٚ

 

 

 

ٌز جٌِٚضٚعحش ٌٍفضٟٔ لحي ٚـٟ ٌٚج٠س ٜ ضيو نٌ   : أ

 

ؾي ـمٍش ئٌٟٙ ٠ْٚوٞ جؾعي قْحخ  ٚ ٌٞ ذٟ ْأٌش ہللا عَ  ٚـٟ جٌي٠ي " ٠ٌٍس أْ
قِو ئَٔٙ  ْ جٌعٍٟ ٠ح أ ٞ ـايج جٌٔوجء ِ َ أقو ؼ٠ٌ ٚذٙ ٌٞتال ٠طٍع عٍٝ ع٠ أِضٟ عٍٝ ٠و

 ِْ ْٚ ٔذ ي الٞ جٌِ ِٚ ٞ ٠ْو مٍش ئٌٟٙ ٚ َ ـ ٚذٙ ٞ ال أقخ أْ أطٍعن عٍٝ ع٠ عذحو
ـأ٠ْ ضذ٠ْ أِضٟ ـ َ ٚؤش أٔش جٌشف٠ع  قِو ئيج ؤش أٔح جٌٌق٠ ٌعٍٟ ٠ح أ ْ ج ايج جٌٔوجء ِ

ْذٟ ْذٟ ق ْ ـمٍش ق ذٚ ئ   " جٌِ

ذْ أ٠ٚخ ويجخ  .لحي ـ٠ٗ دمحم 

ٌٖ  ٌٚج٠ش پٌ ضذص

َجَ  قضٌٚ جکٌَکٚ ہللا ضعحٌی ٔے شفحعش کذٌی کح ج٠ک ذہش ذڑج ِمحَ جٌٚ جع
ْے ؾِ کی ذٌکش  حٌٚں کی  عطح ـٌِح٠ح ہے  ٘گ ءہللا جِ جِش کے گٔح ج
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ْے ذچح کٌ ؾٔش ٠ِں ٠ٌؾحت٠ٔگے ٠ٌکْ جِ  ٚ ؾۂَ  ٔ ہٚگی جٌٚ جِش ک ْفحٌ
ْے ِْ گٙڑش  ٚ ذضحٔے ک٠ٍتے ج٠ ہ جٌْاَل کی شفمش ک َجَ ک٠ٍتے ٠ح آپ عٍ جع

عٍَ وجں ضٌٌٚش ٔہ٠ں.. ٚہللا ج  ٚجلعحش کی چٔ

.  

 کضذٗ: عذوجٌذحلی جنَٚٔجوٖ
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 11سلسلہ نمبر تنبٌہات 
 

 زنا قرض ہے
 

جٌٚ  ٚں ٠ِں ْے ج٠ک ذڑج گٔحٖ ہے  ٌٖ گٔحہ ٠ں ٚکتی شک ٔہ٠ں کہ َٔح کذ٠ جِ ذحش ِ
ِ لذ٠ف عِي ک٠ٍتے لٌآْ ِؾ٠و ٔے ج   جِ کی ذٌجتی ک٠ٍتے ٠ہ ذحش کحـی ہے کہ 

 جٔٗ وحْ ـحقشس ِٚمضح ْٚحء ْذ٠ال ـٌِح٠ح

لٌآْ ے جٌٚ  ؾِٚعہ ہ ے جِ عِي کٚ  کہ ٠ہ عِي ذے ق٠حتی جٌٚ ؼٍط ٌٚٔ کح ِ ٔ

ی جٌٚ ذےپٌوگی ضک کٚ ِٔع ـٌِح٠ح ظٌ   .ٌٚکٔے ک٠ٍتے جِ عِي کے وٚجعی ذؤ

حٌ ِشکالش ٠ِں ْے ج٠ک ِشکي ٠ہ ہے کہ ش٠ٌعش  حٌے ہحں ذہش ْ ٠ٌکْ ہِ
جِ قکَ جٌٚ وٌؾے  ے ہَ  ٌٌ ک٠ح ہٚضح ہ ؾہ ِم َ ٠ح وٌ ٚ قک ٔے ؾِ عِي ک٠ٍتے ؾ

شٔ  کٌضے ہ٠ں کہ جِ عِي پٌ جکضفحء ٔہ٠ں کٌضے ذٍکہ کچٙ ج٠ْح کٌٔے کی کٚ
ٔمصحْ پۂچضح ہے  ٚ ٠عش ک و شٌ ٚ  ْے ش٠ٌعش کحـ حتوٖ ہٚٔے کے ذؾحتے ن

ٚع جٌٚ ِْ گٙڑش ٌٚج٠ضٚں کح ْہحٌج ٠ٌکٌ  ِٚض ٌ عِي ک٠ٍتے  ٍٍْْے ٠ِں ہ جْی 
ٚ عحَ ک٠ح ؾحضح ہے   جِ ک

٠عے عَح کٌ کے ک٠ح ؾحٌہح  ْٹٚں کے يٌ ٚ ٠ہی ٍٍْْہ َٔح کے ِضعٍك ٌٚج٠حش کٚ پ

 .ہے

 

ٔح کے ِضعٍك شہٌٚ کٌوٖ ذحض٠ں َ  کچٙ ِ
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ش جٌٚ نذحغش کے ذ٠حْ ک٠ٍتے  ٠ں کہح ؾحچکح ہے کہ َٔح کی شٔحع ذي ِ ؾ٠ْح کہ ِحل
 ٌٙ ْ پ ٌ صق٠ف جقحو٠ظ ِٚؾٚو ہ٠ں ٠ٌک ٠ِہ جٌٚ ذے شِح لٌآْ ِؾ٠و کی آ٠حش کٌ

ں جِ ذحش کٚ ذطٌٚ قو٠ظ پ٠ٔ ک٠ح ؾحضح ہے حٌے ہح  ذٙی ہِ

 ٌٔح پڑ٠گحَٔح ج٠ک لٌض ہے جگٌ ذحپ ٌے گح ضٚ ذ٠ٹی کٚ جوج ک 

وٌْش ٔہ٠ں ْے  ٌـ  ٔوج جٌٚ عمال جٌٚ ٔمال ہٌ ط ْ  .٠ہ ذحش 

 

واٌات  ثابت شدہ ر

ع پٌ ؾٚ ٌٚج٠ش غحذش ہے جْکے جٌفحظ کچٙ ٠ٚں ہ٠ں ٚضٚ  جِ ِ

َ  عفٚج ضعؾ ْٔحؤو

ْ ٌہ٠ٔگی ٙحٌی عٌٚض٠ں ذٙی پحکوجِ ْ ٌٚہ ضِ  کہ َض پحک وجِ

ٌؾے ْْ ٌؽ٠ٌٖ کے و ہٚکٌ ق ْٔو ضع٠ؾ ْے غحذش  طٌق   ٚ  جِ ٌٚج٠ش کے و
ٚع ہ٠ں ٌق ِٚض  .ضک پۂچضے ہ٠ں ؾذکہ ذحلی ط

 

ْحذك )  ٌ ٌؾع ج ِ ٌ ٟ ج ـ َ أ٠ضحً  ٔع٠  ٚ ٗ أذ ٌؾ َ، 85ٕ/ ٕٚأن ٍِْ ذْ  ( ِْ ط٠ٌك ج٠ٌٌٚو 
ْ أذٟ ٠ٌٌ٘ز لحي: لحي  ٌقِْ، عْ أذ٠ٗ، ع ذْ عذو جٌ غٔح صولس ذْ ٠َ٠و، غٔح جٌعالء 

َ ْٚي ہللا ملسو هیلع ہللا یلص: "عفٚج ضعؾ ْٔحؤو ٌ". 

 :وٌجْس جإلْٔحو

ؾ ٌٗ: "ذي ٠ْٚو ضع٠ ٘ذٟ ذمٚ وَ، ٚضعمذٗ ٌجي قٗ جٌقح  ."جٌقو٠ظ صق
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 ٗ ٚق، ئال أٔ ٚ صو ٘ ٚ ٌقّٔحط،  َ ج ٚ قحض ٞ، أذ ٌ َ جٌَؾْقَو ٠٘ ٌج ْ ئذ ٚ جذ ٘ ٘يج  ٠ٚو  ْ لٍش: 
ْ عوٞ ) ، ٌٗ أؼالط./ جٌوحِي الذ ٠ٝء جٌقفظ ٠خ )59ٕٔ  57ٕٔ/ ْٖ مٌ / ٔ(، ٚجٌض

ٖ4ٓ  َ لَ  7ٕٓ/ 4(، ٚجٌضٙي٠خ )59ٌٖل ٌ4ٙ7) 

٘ٔح-( 7ٕ9وِح ضموَ ـٟ جٌقو٠ظ )-ْ جٌغحٌغس ٚلضحوز ِوٌِ ِ  .، ٚلو عٔعْ 

 :ٚ ٘ عْ أذٟ ٠ٌٌ٘ز   ٞ ٠و، ٚـ٠ٙح ؾعي جٌٌجٚ ْٚ عْ  ضٟ ٌٚج٘ح أذٚ ٔع٠َ  ٚأِح جٌط٠ٌك جٌ
ذْ َو٠ٌح  ْ جٌنطحخ  ٌِ ذ ٚ: ع ٘ ٞ ٌٍقو٠ظ عْ ٠ْٚو  ـاْ جٌٌجٚ ذصٌٞ،  ْْ جٌ جٌق

ذٚي  ٚ ِم ٘ ْذٟ، ٚ ٌٌج ٠خ )-ج مٌ ح ـٟ جٌض َ  54/ ٕوِ / 7ٌضٙي٠خ )، ٚجٔظٌ ج-( 4ٔ4ٌل
4ٖ8  َ ٠ْٚو؟7ٌٕٕل  ِْ ٚ ٔٗ، أ طأ ِ ٘ي جٌن  ٞ ـٍْش أوٌ  .) 

 ٘ٚ ٘ح ش٠م ج٠ٌٌٚو، ٚ ـفٟ ْٔو  ،ٍَْ ِ ْ ْ ج٠ٌٌٚو ذ ضٟ ٌٚج٘ح أذٚ ٔع٠َ، ع ٚأِح جٌط٠ٌك جٌ
 ْ عوٖ جذ ٚ ،َ ٚ قحض وٞ، ٚأذ ذْ ع حِٟ، ضعفٗ أقِو، ٚج ذْ ٠َ٠و جٌنٌجْحٟٔ، جٌش صولس 

حٌٚو، ٚجٌْحؾٟ، ٚجٌعم٠ٍٟ ـٟ جٌضعفحء، ٚلحي  ذٚ جٌؾ مٗ أ : ِٔوٌ جٌقو٠ظ. ٚٚغ نحٌٞ جٌذ
َ لحي عٔٗ: صحٌف، ٚلحي جذْ ِع٠ْ:  ذٟ قحض ٚج٠س عْ أ ـٟ ٌ ٚ ،َ مٟ، ٚوق٠ ٌَعس جٌوِش
: قْْ جٌقو٠ظ، ٚضٔحلض  ذْ ْف٠حْ ٚخ  ذٗ ذأِ، ٚلحي ٠عم صحٌف، ٚـٟ ٌٚج٠س: ٠ٌِ 
ٌٖ ـٟ  ٚيو ال القضؾحؼ ذٗ،  ال ٠َٚ جالشضؽحي ذقو٠غٗ، ٚ ٌِز: ـ٠ٗ جذْ قذحْ، ـمحي 

ـ ٚجٌضعو٠ي )جٌغمحش. ؾٌ َ  4ٖٔ/ 4/ جٌ َ  ٖٖٔ/ ٕٚج٠ٌَِجْ ) -( 89ٌٖٔل ( 88ٌٕٖل
َ  88ٔ - 87ٔ/ ٖٚجٌٍْحْ )   (75ٌٓل

طٟء وٚق ٠ن ٗ: ص ِْ قحٌٗ أٔ  .لٍش: ٌٚعي جألٌؾف 

و ِْ ضوٍَ  َ أؾ ٌٚ ، ٍٟ ٘ ٍَِْ ٌجي  ٚ ْ ٔحصف، أذ ٌِ ذ ذْ ِع ذٚ ٔع٠َ دمحم  ٖٔو ش٠م أ ٚـٟ ْ
حٌ أصذ ؾِس ـٟ أنذ ؾٌـ أٚ ضعو٠ي، ٌٚٗ ضٌ ٗ ذ / ٕ(، ٚجٌعذٌ )85ٕ - 84ٕ/ ٕٙحْ )عٔ

ٖٓ9) 

 

دٌث  :الحكم على الح
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، ٌٚعٔعٔس لضحوز.  ظٗ َ ِْ لذي قف ذٟ قحض ٠ْٚو أ جٌقو٠ظ ضع٠ؾ ذٙيج جإلْٔحو ٌضعؾ 
 َ ٌِح ضمو ٌ ضع٠فس أ٠ضحً  ِ ِع  ْ ٗ دمحم ذ ْ ش٠ن َ ع ٔع٠  ٚ ٘ح أذ ٚج ٌ  ٟ ٜ جٌض ٌ ٠ك جألن ٌ ٌط ٚج

ضٔٙح ِنضصٌ  ِٚ  .-وِح ْذك-ٟـ وٌجْس جالْٔحو، 

 

ذ٠ٌ جٌَ َ، عْ  ْحؤو ؾ ٔ َ لحي: "عفٚج ضع ٍ ْ ٚ  ٗ ٠ ٍ ٝ ہللا ع ٟ صٍه ٔذ ٌ ْ ج ْ عحتشس، ع ، ع
 َ شٟء ذٍؽٗ عٔٗ، ـٍ  ِْ ٍَْ ِْٚ جعضيٌ ئٌٝ أن٠ٗ جٌِ َ أذٔحؤوَ،  ٌو ٚذٌٚج آذحءوَ ضذ

ٚض ٌق ّٟ ج ٍ ٌو ع ٠ َ ٌ  ،ٖ ٌ  ."٠مذي عي

ِع ) ِؾ ٠غِٟ ـٟ جٌ ٚ ويجخ9ٖٔٚ  8ٔ/ 8لحي جٌٙ ٘ عٌِٞ ٚ  ."(: "ـ٠ٗ نحٌو ذْ ٠َ٠و جٌ

وٌ ٚأِح قو٠ظ أٔ ْ عْح ٚطٟ ـٟ جٌِٚضع جٌْحذك: لحي جذ ٠ْ ہللا عٔٗ ـمحي جٌ ٌ ِ
طٟ،  ، جٌشٌٚ طٟ جْ و جٌٚ قِ ْ أ و ہللا ذ ْ َْ  ہللا ذ ذٚ جٌمح ٟ أ ـٟ ْذحع٠حضٗ: أنذٌٔ
ْ عذو ہللا  ِو ذْ دمحم ذ أذٚ ْع٠و أق خ، أٔذأ  ذْ غحذش جٌنط٠ ْ عٍٟ  ذٚ ذوٌ أقِو ذ أٔذأ أ

٠ٟٔ، ِْعش أذح ذوٌ جٌِف٠و، ِْعش جٌ ِحٌ ِْعش أذح ٘وذس جٌ ذوٞ،  ْو ہللا جٌع قْْ ذ
َ أذٔحؤوَ، ٚعفٚج ضعؾ  ٌو ٌٚج آذحءوَ ضذ ي ہللا ملسو هیلع ہللا یلص: "ذ ْٚ ِ لحي: لحي ٌ ٠قوظ عْ أٔ

ٚض ٌق ٝ ج ٍ ٌو ع ـال ٠ ْ وحيذحً  ٚ وح َ ٠مذي ِضٔصالً صحولحً أ ٌ  ْ ِ ٚ  ،َ ْحؤو ٔ". 

 .قلت: والحدٌث بھذا إلسناد موضوع

عْ  ٞ ٌٍقو٠ظ  ٘وذس جٌٌجٚ  ٚ ٚ٘ أذ ٚ ذصٌٞ،  ْٟ، جٌ حٌ ٘وذس جٌف ٠َ ذْ  ٘ أِٔ جِْٗ ئذٌج

: وؾحي ِْ  جذْ قذحْ ٚ قحضَ، ٚلحي  ٚأذ ذْ غحذش،  ، ٚعٍٟ  جذْ ِع٠ْ ويجخ نذ٠ظ، ويذٗ 
ؾٌٚق٠ْ ) . ِْ جٌِ ٍْحْ )5ٔٔ - 4ٔٔ/ ٔجٌوؾحؾٍس. ج٘ـ ، ٚجٌ ٌلَ  ٕٓٔ - 9ٔٔ/ ٔ(

ذْ عوٞ ـٟ جٌوحِي )7ٖٓ ٌؾٗ ج حِ ٌضٟ ہللا عِٔٙح ـأن ظ جذْ عذ . ٚأِح قو٠ )ٔ /
ٖٕ4 ْ ْ عطحء، عْ جذ ٠ؽ، ع ؾٌ  ْ ٍِطٟ، عْ جذ ذْ ٔؾ٠ع جٌ ْقحق  ( ِْ ط٠ٌك ئ

ٚي ہللا ملسو هیلع ہللا یلص لحي: "عفٚج ضعؾ ْٔحؤوَ  ."عذحِ، أْ ٌْ
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ٞ ـٟ جٌِٚضٚعحش ) ؾَٚ ذْ جٌ نٌؾٗ ج ٞ أ ذْ عو ٘يج أ٠ضحً ٙٓٔ/ ِْٖٚ ط٠ٌك ج ٚ  .)
/.ٖٚ ذْ ٔؾ٠ف جٌٍِطٟ ٚلو ويذ ٔوٖ ئْقحق  ٔحو ـٟ ْ ٚع ٙذيج جإلْ / ٔجٌوحِي ) ِٚض

م٠ٌخ5ٕٖ -ٖ ٕٖ  .( ٚجٌض

 

اٌات  اس موضوع کے متعلق من گھڑت رو

1. ٗ ٍٝ ـی جہي ذ٠ض ٔی عذو لط ـحوِْ عٍی جٌَٔح ئال جذض  .ِح َ

 ٌٙ ٌٚ پٌ جِ کے گ ٚ جِ کی َْج کے ط تی ذٔوٖ جگٌ َٔح کح عحوی ذٔضح ہے ض کٚ
ٙڑش ہے و٠ح ؾحضح ہے. ٠ہ ٌٚج٠ش ِْ گ ٠ں ِذضال کٌ ِ  .ٚجٌٚں کٚ جِ عِي 

2. ٌٖ طحْ وج ٌٚٚ ذق٠  .ِْ َٔی َٔی ذہ 

ِ کے گٌٙ کی  گٌچہ ج ؾٚ شنص َٔح کٌضح ہے جِ کے ْحضٙ َٔح ک٠ح ؾحت٠گح ج
ٚ ٔہ ہ  .و٠ٚجٌٚں کے ْحضٙ ک٠ٚں 

ْ گٙڑش ہے  .٠ہ ٌٚج٠ش ذٙی ِ

. 

"ٗ ٔی عذو لط ـحوِْ عٍی جٌَٔحئال جذضٍٝ ـی جہي ذ٠ض  ."ِح َ

ٚضٚع $ ِ $ . 

ذْ عوٞ ) ـٟ "أنذٕ/  5ٌٔٚجٖ ج  َ ٚ ٔع٠ ٚأذ ٕ/  ٔحٌ أصذٙحْ" )(  78) 

# ٌِـٚعح, ٚ لحي   ِ ذْ عذح عْ عطحء عْ # ج ٠ؽ  ؾٌ ذْ  ذْ ٔؾ٠ف عْ ج عْ ئْقحق 
ظ ٚ ِِْ ٠ضع جٌقو٠ ٘  ٚ جألٌِ ـٟ جٌضعفحء,  ٚئْقحق ذْ ٔؾ٠ف ذ٠ْ  " :ٞ ْ عو  ."جذ

ٚضٚعس" )ص  طٟ ـٟ "ي٠ي جألقحو٠ظ جٌِ ٚ٠ َ  49ٔٚأٌٚوٖ جٌْ ٗ 7ٕ8ٌل ( ٚلحي: "ئٔ
 ٚ ْ ٔؾ٠ف".  َٔحِْ أذحط٠ي ئْقحق ذ ع جٌ ٗ ٠ؤوو ٚلٚ ظ أٔ ٘يج جٌقو٠ طالْ   ِِح ٠ؤ٠و 
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آْ )ٚ أْ ٠ٌِ  ٌ ٌٌ ـٟ جٌم حـٝ ِع جألصي جٌِم ٘يج ذحطي ٠ضٔ ٌَجٟٔ, ٚ  ـٟ ٘أي ج
 ٜ ـٟ ذ٠ضٗ ـٌذِح ٌْ ٌٙ ذحٌَٔح ٚ ٠فعٍٗ  ٌٌؾي ٠ؾ َ ئْ وحْ ج إلْٔحْ ئال ِح ْعٝ (. ٔع

٘ َ وِح أـحوٖ  حٌٝ ٚ ٌوْ ٠ٌِ يٌن ذقض , ـٚٙ يٌن ئٌٝ أٍ٘ٗ ٚ جٌع٠حي ذحهلل ضع يج جٌقو٠ظ
ٖ ٌٚ ذق٠طحْ وجٌ  ٚ  ."ذحطي, ٚ ِغٍٗ: "ِْ َٔٝ َٟٔ ذٗ 

 

ِٚٚضعس " ) ٌٍٍْْس جٌضع٠فس ٚ جٌ  (55ٔ/  ٕٚلحي جألٌذحٟٔ ـٟ " ج

"ٌٖ طحْ وج ٌٚ ذق٠  ٚ  ."ِْ َٔٝ َٟٔ ذٗ 

ٚضٚع $ ِ $ .  

ْ عذو ہللا  ٌن ذ طٟ: أٔذأٔح جٌِذح ْ ئذٌج٠َ٘ جٌٍِ َْ ذ ٖ عْ جٌمح ٔو ذْ ذْ جٌٔؾحٌ  ٌٚجٖ ج
ذْ جٌٔؾحٌ: "ـ٠ٗ ِْ جٌِنضط: ق ٌ٘ٞ عْ # أِٔ # ٌِـٚعح, لحي ج جٌَ عْ  وغٔح ِحٌن 

ٟ طٟ ويجخ. ويج ـ َْ جٌٍِ ٘ٚ جٌمح ٚغك ذٗ". لٍش: ٚ    ال ٠

طٟ )ص " ٚ٠ ضٚعس" ٌٍْ ظ جٌِٚ ٌجق 4ٖٔي٠ي جألقحو٠ ْ ع ٗ جٌش٠ٌعس" الذ ( ٚ"ض٠َٔ
ٌ" ِْ ٌٚج٠سٔ/  ٖٙٔ) ـٟ "جٌؾحِع جٌصؽ٠ و أٌٚوٖ ج٠ٌْٚطٟ  ـم   (. لٍش: ٚ ِع يٌن 

ذْ عمذٗ ذشٟء ج َ ٠ض ٚٞ ـٍ ٘يج !! ٚنفٟ أٌِٖ عٍٝ جٌِٔح  .! جٌٔؾحٌ 

ه  عبدالرحمن الفقٌ

ٚ قو٠ظ  ٖ" ـٙ : "ِْ َٔٝ َٟٔ ذٗ ٌٚٚ ذق٠طحْ وجٌ ذٟ ملسو هیلع ہللا یلص أٔٗ لحي ٚٞ عْ جٌٔ ِح ٌ ٚأِح 
ْ عٌجق ٚجألٌذحٟٔ ـٟ جٌٍٍْْس جٌضع٠فس  َ ع٠ٍٗ ج٠ٌْٚطٟٚ جذ ٚع وِح قو ِٚض

(ٕ/ٔ55)  

ٗ ٌالع قٍِٗ عٍٝ ٚع٠ٍٗ ـال ٚ ٚ صف ـ٠ِوْ  ٝ أْ جٌقو٠ظ ٌ . عٍ ضٌجض ذِح يوٌ 
ٌفْك  وْٚ ِْ أ٘ي ج ٠صٌ ع٠ٍٗ ٠ يٞ ٠مع ـٟ جٌَٔح ٚ ٌؾي جٌ أْ جٌ  :ٚ ٘ ِعٔٝ صق٠ف ٚ

وحْ ٌخ جٌذ٠ش  ٌِنحٌطس ضؤغٌ ، ٚئيج  ْ ج ٍ٘ٗ, أل و ئٌٝ أ ٘يج جٌفْح ٚجٌفْحو، ـ٠ٌْٞ 
ال ٠ٌذ٠َٙ عٍٝ ِح ٠صٍف   ،ٍٗ ٘ ْ ذحخ أٌٚٝ أْ ٠ض٠ع أ ض٠عح ٌٔفْٗ ـِ ، ـال ِ و٠ٔٙ
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ْ جٌِعحصٟ ٌضعؾ ئ٠ِحَٔٙ. ٚـٟ جٌٚجلع  َ ـ٠ِح ٠مع ـ٠ٗ ِ ٙ ٠ذعو عٔو يٌن ٚلٚع
ٚ ِْ جٌعمٚذحش جٌو٠ٚ٠ٔس جٌعحؾٍس جٌضٟ  ٘ ٚ ٘يج،  ٚظ ِغي  ٍٝ قو لصص وغ٠ٌز ضوي ع
٠ْ، ـ٠ٙضن ہللا عٌٚجضَٙ  عٌٚجش جٌٍِِْ  ْٚ لخ ہللا ذٙح أِغحي ٘ؤالء جٌي٠ْ ٠ٙضو

ْذقحٔٗ ٠فعي ِ ٝ ٚـك جٌقوِس جٌذحٌؽس، ٚجٌعو جٌضحَ، ال ؾَجء ٚـحلح، ٚہللا  ح ٠شحء عٍ
َ ٠ ٍ َ جٌع ٌقو٠ ٚ ج ٘ ٚ ْأي عِح ٠فعي  ال ٠ُ ٚ َ أقوج،  ٍ  .٠ظ

 

 خالصہ کالم

ٚں کی َْج  جٌٚ ٔہ کْی ج٠ک شنص کے گٔحہ َ يجش ٔہ٠ں  ہللا ٌخ جٌعَش ظحٌ
ص کٍَٙ  ِحضے ہ٠ں کہ جگٌ کٚتی شن ـٌ ٚ و٠ٔگے, جٌذضہ عٍِحتے جِش  وٌْٚٚں ک

ے جٌٚ  ْك جٌٚ گٔحٖ پٌ جصٌٌج کٌضح ٌہے ضٚ ٠م٠ٔح جِ کے کٙال َٔح کٌ جپٔے جِ ـ
وٌٚں ْے ذٙی  ٌہے ہٚٔگے جٔکے  ٌٙ ٚجٌے ؾٚ جِ کٚ ٠ہ عِي کٌضے و٠کٙ  گ
ٚؾحت٠ٔگے ٠ٌکْ  ال ہ ِذ ٠ں  جِ عِي ِ ٖ ذٙی  جِ گٔحٖ کی ذٌجتی نضَ ہٚگی جٌٚ ٚ

چٙضحٚج  ے عِي پٌ پ جٌٚ جپٔ کٌٌے  ٌٔے کے ذعو ضٚذہ  جگٌ کٚتی کْی ؼٍطی کٚ ک
ٌٚ ہللا ٌخ جٌعَش کی ہٚ ض ٘ے ج ِش ذہش ٠ْٚع  فٌش جٌٚ ٌق ِ کی ِؽ ٚ جءہللا ج

ـ  طٌ ٚ کِ  ٠ں جپٔے ذٔوٚں ک جِ عِي ِ و ٔحپْٔو کٌضی ہے  نٚ  ٚ ؾِ عِي ک يجش 
حٌے ج٠ِحْ جٌٚ عَضٚں  , ہللا ٌخ جٌعَش ہِ طٌٚ پٌ ِذال کٌْکضی َْج کے 

ـٌِحتے  .کی قفحظش 

َ  .ٚہللا جعٍ

  

 کضذٗ: عذوجٌذحلی جنَٚٔجوٖ
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 14تنبٌہات سلسلہ نمبر 
 

ٌب نسخه  خاتمہ بالخٌر کا عج
 

ْے کْی ٔے  ٚی ٌقِس ہللا ع٠ٍٗ  ٌؾ عٍی ضٙحٔ الٔح جش ش ِٚ قضٌ قک٠َ جالِش 
چٙح کہ نحضِہ ذحال٠ِحْ کح کح٠ِحخ ْٔنہ ذالت٠ے  .پٚ

ے جِ ٠ِں  شہٌٚ ٚ ِعٌٚؾ کضحخ ہ ی ِ ٌِجلی جٌفالـ ؾٚ ـمہ ک جٔہٚں ٔے ـٌِح٠ح 
 :ج٠ک قو٠ظ ہے

لٗ ٚ ٠مي  ِْ صٍٝملسو هیلع ہللا یلص: لحي  ٌَ ـٟ ذ٠ضٗ ٠ْٚع ٌٗ ـٟ   ) ٔضٗ ؾٌ )جٞ ْ ٌوعضٟ جٌف
ْ ٍٗ ٚ ٠نضَ ٌٗ ذحال٠ِح ٘ ْ ج ذ٠ ٚ  .جٌِٔحَع ذ٠ٔٗ 

ٌجال٠ضحـ؛ص/) ـ ٔٚ ٌجلٟ جٌفالـ شٌ ِٔٔٔ) 

 

 َ ٔش جپٔے ملسو هیلع ہللا یلص قضٌٚ جکٌ ٌٚ کعش ْ ٚ شنص ـؾٌ کی و ٔے جٌشحو ـٌِح٠ح کہ ؾ

ْعش کٌوی ؾحتےگی، جٌٚ جْکے جٌٚ ٚ ٠ں  َق ِ جِ کے ٌ  ٚ ٘ے ض ٌٙ ٠ِں پڑ  گ
ْ پٌ  ے جٌٚ جِ کح نحضِہ ج٠ِح ہٚؾحت٠ں گ  َ ٌٙ ٚجٌٚں ٠ِں ؾٙگڑے ک ْجکے گ

ہٚگح  .نحضِہ 

✏َ  قٚجٌہ ج

جالِش ْہ ِحہی قک٠َ  ٌْحٌہ 

قٗ ِٔذٌ   "ٔٔصف
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 رواٌت کا درجہ و حکم

٠ں  ے ٌہيج کْی ذٙی ـمہ کی کضحخ ِ ٌِجلی جٌفالـ ـمہ کی کضحخ ہ ٚجضف ٌہے کہ 
طٌٚ قٚجٌہ کحـی ٔہ٠ں  ٚو ہٚٔح ذ ٚؾ ْضٔو ٌٚج٠ش کح ِ ہٚضح ذٍکہ جِ ٌٚج٠ش کح کْی ِ

ٌٌٚی ہے ٔح ض ہٚ ٠ں   .قو٠ظ کی کضحخ ِ

ٚو ٔہ٠ں ں ِٚؾ ٔو کضحخ ٠ِ  .٠ہ ٌٚج٠ش جقحو٠ظ کی کْی ِْض

ض٠س ٠ِں  ٌِ قِٗ ہللا ٔے جِ ٌٚج٠ش کٚ جپٔی کضحخ جألٚؾذس جٌ ٚی ٌ جٌذضہ عالِہ ْنح
 ٔمي ک٠ح ہے

 

حَعس" - لٗ ٚضمي جٌِٔ ٌَ ـٟ  ع ٌٗ  ْ ـٟ ذ٠ضٗ ٠ٚ  ٌ ْ أٍٗ٘  ِْ صٍٝ ْٔس جٌفؾ ذ٠ ٚ ذ٠ٔٗ 
َ ٌٗ ذحإل٠ِحْ  ."٠ٚنض

 

ٞٚ  - جٌِقوظ: جٌْنح

صوٌ: جألٚؾذس جٌٌِض٠س  -جٌِ

  :َ ٌل   9ٖٔٙ/جٌصفقس أٚ جٌ

ي ٌٗ ظ: ال أص  .الصس قکَ جٌِقو

 نالصہ کالَ

ٚو ہی ٔہ٠ں ٌہيج جِ ٌٚج٠ش کح ذ٠حْ کٌٔح ٠ح پ٠ٙالٔح ذٙی  ے ْے ِٚؾ ٠ہ ٌٚج٠ش ٌْ

 .وٌْش ٔہ٠ں

َ  ٚہللا جعٍ

 جنَٚٔجوٖکضذٗ: عذوجٌذحلی 
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 13تنبٌہات نمبر 
 موت کے وقت کی سختی دور کرنے کا نسخہ

 

ٚ آپ ع٠ٍہ  ٠خ آ٠ح ض لٌ َ ملسو هیلع ہللا یلص کے ٚصحي کح ٚلش  ٌٚج٠ش ہے کہ ؾخ قضٌٚک٠ٌ
ْے پٚچٙح کہ الَ  ٌَجت٠ي ع٠ٍہ جٌ  ٌْالَ ٔے ع

ٔی پڑ٠گی ذٌوجشش کٌ ِٚش کی ضک٠ٍؾ   ٚ  ک٠ح ٠ٌِی جِش ک

ے عٌض ک٠ح ؾی ٘حں ـٌشضے ٔ  ٚ   ض

حٌی ہٚگتے ٚ ؾ ہ جٌْاَل کی آٔکٙٚں ْے آْٔ ٍ   ضٚ آپ ع

عَش ٔے ـٌِح٠ح کہ جے دمحم جگٌ آپ کی  ٚ و٠کہ کٌ ہللا ٌخ جٌ آپ کی جِ قحٌش ک
ں جٌٚ ج٠ک  ٚ جِ کح ج٠ک پحؤں و٠ٔح ٠ِ کٌْی پڑ٠٘گ٠ض جِش ہٌ ِٔحَ کے ذعو آ٠س جٌ

ہٚگح  پحؤں ؾٔش ٠ِں 

اٌت پر تبصرہ     رو

ذك جِ ِضِْٚ کی حٌے عٍَ کے ِطح ٌٚج٠ش کضخ جقحو٠ظ ٠ِں کہ٠ں ذہی  ہِ
ہٚں ٠ح ضع٠ؾ ٌٚج٠حش ٠ح ِٚضٚعحش کی کضحذ٠ں   ِٚؾٚو ٔہ٠ں چحہے صقحـ 

چہ ٌٚج٠حش کٚ ؾٚڑ کٌ ذٔحٔے کی کٚشٔ کی گة ہے ْٚ کٚ ک ضہ جِ ِضِ  جٌذ

 ٌٔٚج٠ش ِٔذٌ

 ِٔحَ کے ذعو آ٠س جٌکٌْی پڑۂے کی ـض٠ٍش

ْٔی ٔے جپٔی جِ ِضِْٚ کی ٌٚج٠حش کٚ جِحَ ْٔحتی جِحَ طذٌجٔی جٌٚ جذ ٌ ْ ج
ذٚں ٠ِں ٔمي ک٠ح ہے   کضح
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ْے  ٚ ؾٔش کے ونٚي  ٘ے گح ض کٌْی پڑ ض ِٔحَ کے ذعو آ٠ہ جٌ ـٌ کہ ؾٚ شنص 
ٚش ِحٔع ہے ٠عٔی ٌِضے ہی ؾٔش ٌؾ ِ  ص

لٌجٌ و٠ح گ٠ح ہے  ْ کٚ قْ  جِ کی ْٔو 

( " ٜ وذٌ ْٔ جٌ ْٔحتٟ ٌ ہللا ـٟ " جٌْ َ جٌ   : (9848لحي جإلِح

 ُْ ُْ ْذ ٠ْ َْ ٌُْق َٔح ج ٌَ ٌٍ لَحَي : أَْنذَ َ٠ ِْ ُْ ِق ِهُو ْذ َُِق ُٗ لَحَي : قَوهغََٔح  ْٔ َِ ، وَضَذَْٔح َع ٚ ُْ ٌَ ٌٍ ، ذَِط ذِْش
 ( : ََ ٍَْه َٚ  ِٗ ٠ْ ٍَ ٝ ہللاُ َع ُٚي ہللاِ صٍَه ُْ ٌَ ٟ أَُِحَِسَ لَحَي : لَحَي  ْْ أَذِ ٠َحٍو ، َع َِ  ُْ ِهُو ْذ َُِق قَوهغََٔح 

ٌِ وُ  ٟ وُذُ ـِ  ِ ّٟ ِْ ٌْ ٌُْو أَ آ٠َسَ ج ٌَ ْْ لَ ٚشَ َِ ُِ َ٠ ْْ اله أَ ِٚي جٌَْؾٔهِس ئِ ْْ ُوُن ِِ  ُٗ َْٔع ِْ َ٠ َْ ٌَ ٚذٍَس  َِوْضُ  ّيِ َصاَلزٍ 

) . 

ٟ ـٟ " جٌوذ٠ٌ" ) 75ٖٚ٘ويج ٌٚجٖ جٌطذٌجٔ وٖ " )ٕ ْٔ ِ " ٠حٟٔ ـٟ  ( ، 8ٕٙٔ( ، ٚجٌٌٚ
٠ٍس " ) َٚ ٚجٌٍ ِي ج٠ٌ ٟٔ ـٟ " ع ْ ذْ جٌ ٠ٌ ذ4ٕٗٔٚج قِ ذْ   . ( ِْ ط٠ٌك دمحم 

٘يج ئْٔحو ؾ٠و ٚ : 

ٞ ٚجٌْٔحتٟ : غمس ، ٚلحي جذْ ِع٠ْ : غمس  - ٚو ٚجٌضٌِي ٚأذٚ وج قِو  دمحم ذْ ٠َحو ؛ لحي أ
ٗ أِ ذ ٚ قحض : ال ذ و٠ٟٔ ، ٚلحي أذ ٌِ ْ ج عغِحْ عْ جذ ذْ  ، ٚويج لحي دمحم   ْٚ أِ ِ . 

ظٌ: "ضٙي٠خ جٌضٙي٠خ" ) ٔ٠9/ٔ7ٓ) . 

اٌت نمبر  4رو

َ ملسو هیلع ہللا یلص ٔے ؾخ ٚـحش کے ٚلش ِٚش کی ْن ضی کٚ و٠کہح ضٚ ہللا ضعحٌی قضٌٚ جکٌ
حْ کٌوے جٌٚ جْ  ٌنْٚجش کی جے ہللا ٠ٌِی جِش کی ِٚش کی ْنضی آْ ْے و

ؾٙے و٠وے  کی ِشمش ِ

 رواٌت کا حکم

 ٠ہ ٌٚج٠ش ِْ گٙڑش جٌٚ ؾٙٚٹی ہے

ٚش ] ِ ٌ ََ ج ٌَ ٜ أ ٌأ ٔوِح  َ، ع اْل ٌ ٚج ٗ جٌصالز  ٠ ٍ ٔذ٠ِّٔح دمحم ع ـٚحز   َ ٚ ٠ 
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ْٚ ِحيج لحي  ٌـ  ضع

ٟ َ غمِّي ـ ٙ ٍ ٌ ٟ ؟! لحي: ج ٌجش أِض ْو  ٟ ؾ ـ ٚنفِّ  ,ٟ ٌجض   [. !ْو

ٚو ٌٗ ٟـجٌوضخ ٚال ئْٔحو ألؾ ٌٗ عٍٝ أصي اٚل ٚؾ  َ ٘يج جٌنذٌ ٌ ٚ ٚي :   . أل

ٌ أذوجً  ِصو ٌ  ٖ َج ْ ع ِ َ أؾو  ٌ ٚ . 

ٝ أصي  ٍ ٗ ع ٌ َ ٠مفٚج  ٌ ٟ جٌشحذوس  ْ ـ ْ جٌذحقغ٠ ِ ٌأ٠ش عووجً  ٚ 

ْٚي ہللا ملسو هیلع ہللا یلص ذال شن  ع عٍٝ ٌ ٚضٚ يخ ِ   ـٙيج جٌنذٌ و

ٚضٚعال  ٚخ ِ حِئال ٌذ٠حْ أٔٗ ِوي ٌٖ ذ٠ْ جٌٔ  . ٠ؾَٚ ٔش

       

ٚ عحَ       ؾِ ٌٚج٠ش ک ٌہيج جخ ٠ہی کہح ؾحت٠گح کہ جِ ٚلش ٠ِْؾَ کے ي٠ٌعے 
طٌـ کی  جِ  ْ ہے ٌہيج  حٌ جٌٚ ٔحلحذي ذ٠ح ک٠ح ؾحٌہح ہے ٠ہ ٌٚج٠ش ٔحلحذي جعضذ

َ ٍ   ؾٚٙٹی چ٠َ٠ں پ٠ٙالٔے ْے جؾضٔحخ الََ ہے ٚہللا جع

 عذوجٌذحلی جنَٚٔجوٖکضذہ 
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 12تنبٌہات 
 گائے کے گوشت کا حکم

 

وٚ وعٚے کتے  ٠ں جٔہٚں ٔے  ؾِ ِ گٌَج  ٌ ْے  َ صحقخ کح ذ٠حْ ٔظ  ٔج٠ک قک٠
ٔہ٠ں  ٕگحتے کح گٚشش ِضٌ صقش ہے  ٠ں  ِ وٌٚ  گحتے کح گٚشش صقحذہ کے 

 کہح٠ح گ٠ح

٠عش کی  شٌ ظٌ ْے و٠کہح ؾحتے ضٚ ٠ہ ذحش  ٚ جگٌ ضقم٠می ٔ ٔٚں جِ وعٚے ک وٚ
الي  خ جٌعَش ٔے  ہ ہللا ٌ وٚں لٌآْ جٌٚ قو٠ظ کے نالؾ ٔظٌ آضح ہے ک٠ ذ٠ٔح
ٌ قضٌٚ جکٌَ ملسو هیلع ہللا یلص ٔے جپٔی جَٚجؼ  ِح٠ح جٚ ـٌ ٠ں ْے گحتے کٚ ذہی يکٌ  ٚں ِ ؾحٌٔٚ

ؾِ  گَ ِِکْ ٔہ٠ں کہ  ِحتی ج٠ْح ہٌ ـٌ ٌؾ ْے گحتے کی لٌذحٔی  ِطہٌجش کی ط
ٌٚ ہللا ضعحٌی  َ جِ کٚ چ٠َ ٠ِں ضٌٌ ہٚ ج ہ جٌْال لٌجٌ وے ٠ح آپ عٍ جِکٚ قالي 

ٌے ذحٔی ٠ِں پ٠ٔ ک   لٌ

ٝ عذحوٖ ذِح  ي أْ ٠ِضْ ہللا عٍ ٠َٙ ـِْ جٌِقح ٍ ذٗ ع مٌ ٚجِضْ  لو أقي ہللا ٌعذحوٖ ٌقَ جٌذ
ٌذمٌ جغ٠ْٔ ِْٚ ج حٌٝ } ِْٚ جإلذي جغ٠ْٔ  َٙ لحي ضع ء ٚضٌٌ ع٠ٍ   { ٘ٚ وج

ٔذ مٌٚـٟ جٌصق٠ق٠ْ عْ عحتشس ٌضٟ ہللا عٔٙح )) أْ جٌ عْ ْٔحتٗ ذحٌذ قٝ   ٟ ملسو هیلع ہللا یلص ض

)) 

ٚشش کے  ٌ گ ٚہی پ ِح٠ح  ٌ ٌ ـ ِش يک ٔع  ٌ ٚ ٚ ذط ٖ ک ٚو ٌٰی ٔے و ٌ ؾہحں ہللا ضعح ٚ ج
 کٙحٔے کٚ جٔعَح کے طٌٚ پٌ يکٌ ـٌِح٠ح

ٚوٚجء  ،  ِٔحٔٙح وٍهٙح شفحء   ْ ٚ ٌذحٔٙح  ٙح وأ ِ ٚ ٌق  ْ ٗ ، أ ِق٠ص عٔ ٜ ال  ي جٌضقم٠ك جٌي
ٌَوُ  ْه  ٝ )) َٚئِ ٌ ُـِع وِح لحي ضعح ََِٔح ٠َٙح  ـِ  َْ ٌَُو َٚ َٙح  ِٔ ٚ ٟ ذُُط ِهح ـِ ِِّ  َ ِْم٠ُو ٌَزً ُّٔ َِ ٌَعِْذ ْٔعَح ٟ جألَ َْ ـِ

 َْ ٚ ُ ٍ َٙح ضَأُْو ْٔ ِِ َٚ ٌَز   ٠  . (( وَغِ
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ْے ٠ہ   ٚ لٌآْ کی ٌ ٌ ہے  ٙے ٠ح ٠ہ ِض ٌہيج ٠ہ وعٚی کہ صقحذہ ٔہ٠ں کٙحضے ض
ی صق٠ف ٔہ٠ں   وعٚ

ٌق واٌات کی تحق  ر

ٚجٌو  ٌق ْے  ٚج٠حش ِنضٍؾ ط ٌ ٚ   ہےگحتے کے گٚشش کے ِضعٍك و

ْْ وُّيِ  ]1 ِِ ٚ شِفَحء   ُ٘ َٚ  ، ٌِ ْْ وُّيِ جٌشهَؾ ِِ  َُّ ٌُ ٌِ ، ـَأِهَٙح ض ٌْذَمَ ِْ ج ٌْذَح َ َْ ذِأ ٠َُْو ٍ ٚي [ ذٍفظ )) َع جأل
 (( وَجءٍ 

ٚوٖ پ٠ٔے کح قکَ ہے کہ ٠ہ ہٌ وٌنش ْے چٌضی ہے  جِ ٌٚج٠ش ٠ِں گحتے کح و
 ٠ِں شفح ہے ٌہيج جِ

 ٕجٌٚ 

َِْٔحَٔ ُْ ٚ َٙح  ٌْذَحَٔ ْه أَ َٙح ، ـَاِ َِ ٚ ٌُُق َٚ  َْ ٠هحُو َٙح ، َٚئِ َِْٔحِٔ ُْ َٚ  ٌِ ٌْذَمَ ِْ ج ٌْذَح َ َْ ذِأ ٠َُْو ٍ ٝ [ ذٍفظ )) َع َٙح جٌغحٔ
َٙح وَجء   َِ ٚ ٌُُق َٚ َٚشِفَحُء ،  َٚجء    . (( َو

ٚشش کٚ  ٌٚ گ وٚوٖ جٌٚ ِکہْ کہحٔے کح قکَ ہے ج جِ ٌٚج٠ش ٠ِں گحتے کح 
 ذ٠ِحٌی ـٌِح٠ح گ٠ح

ٌق اور حکم واٌات کی تحق  ر

ٌ ِضْ ذہی لٌآْ کے  وٌْش جٚ پہٍی ٌٚج٠ش صق٠ف جالْٔحو ٚجٌِضْ ہے کہ ْٔو ذہی 
ے ِٚجـك ہے  قَک ک

 

تٝ )) جٌْْٔ جٌوذٌٜ (() ٙ/9ٖٔ/4لحي جٌْٔح ( : أنذٌٔح عذ٠و ہللا ذْ ـضحٌس ٔح 8ٖٙ
ٜه  ٌِ ْٚ ٝ جٌغه َْ ٠عٔ ْْ ُْْف٠َح َؾ َع ُْ ٚ ُ٠ ُْ ِهُو ْذ ٍخ  َُِق ِْ ِشَٙح ِق ْذ ٌِ ْْ طَح ٍَ َع ٍِ ْْ ُِ  ِْ ِِ ْذ ٠ْ ْْ لَ َع

َََي ہللاُ وَجًء  ْٔ ََ : )) َِح أَ ٍَْه َٚ  ِٗ ٠ْ ٍَ ٝ ہللا َع ُٚي ہللاِ صٍَه ُْ ٌَ ٍٚو لَحَي لَحَي  ْْعُ َِ  ِْ ْْ عَذِْو ہللاِ ْذ َع
 َُّ ٌُ ٌِ ، ـَأِهَٙح ض ٌْذَمَ ِْ ج ٌْذَح َ َْ ذِأ ٠َُْو ٍ ـَعَ َٚجًء ،  ُٗ َو ٌَ َََي  ْٔ َ ال أ ِٗ  ئِ ِّ ٍ ٌِ ُو ْْ جٌشهَؾ ِِ )) . 
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َجٌ ) ٌؾٗ ويٌن جٌذ ٌـ جٌِعحٔٝ 45ٓٔٚأن ٜ )) ش ذْ شذ٠خ ، ٚجٌطقحٚ ( عْ ٍِْس 
ْ قذحْ )ٕٖٙ/4(() ٌلٝ ،ٚ جذ ْ أذٝ ذشٌ جٌ عْ ق٠ِو ذْ َٔؾ٠ٚٗ ، 75ٓٙ( ع  )

َ عْ دمحم ذْ ٠ْٚؾ  ٚخ ، أٌذعضٙ عْ جٌفضي ذْ ٠عم ٠م وِشك ((  حٌ ذْ عْحوٌ )) ض ٚج
 ٜ   . ٗذجٌف٠ٌحذٝ عْ جٌغٌٚ

نحٌٜ َْ جٌذ ٘يج ئْٔحو صق٠ف عٍٝ ٌ  لٍش : ٚ

ٚوٖ پ٠ٔے  ٌؾ و ؾِ ٠ِں ص لٌجٌ و٠ح ہے  ِ ٌٚج٠ش کٚ صق٠ف  ِقوغ٠ْ کٌجَ ٔے ج
ٌٖ ہے  کح ضيک

ْے ِٔع ک٠ح گ٠ح ہے ٚشش کٙحٔے  ٠ں گحتے کح گ ؾِ ِ ٚج٠ش  ٌْٚی ٌ   و

ْے جٌذحٔی ٔے  ٠ْ ٠ِں  نٌ َ قحکَ جٌٚ ِضح ْے جِح ٚج٠ش کٚ ِضمو٠ِْ ٠ِں  جِ ٌ
لٌجٌ   و٠ح ہےصق٠ف 

طٌـ صق٠ف ٔہ٠ں ٚں  ضٔح وٚٔ   ٠ٌکْ ٠ہ ٌٚج٠ش ْٔوج جٌٚ ِ

ٌٚؾ ہے ؾخ کہ جِ ْٔو ٠ِں  ٠ں ضْحہي ِع ٍْتے کہ قحکَ کح صقش ِ ٚ ج ٔوج ض ْ
 جٔضہحتی ضع٠ؾ ٌجٚی ہے

 

(  َٙ َِْٔحَٔ ُْ ٚ َٙح  ٌْذَحَٔ ْه أَ َٙح ، ـَاِ َِ ٚ ٌُُق َٚ  َْ ٠هحُو َٙح ، َٚئِ َِْٔحِٔ ُْ َٚ  ٌِ ٌْذَمَ ِْ ج ٌْذَح َ َْ ذِأ ٠ُْو ٍَ َٚشِفَحُء ، َع َٚجء   ح َو
َٙح وَجء   َِ ٚ ٌُُق َٚ )) . 

ٖ نٌؾح ٠ ٌَ ٘يج قو٠ظ صق٠ف جإلْٔحو ، ٚ  (( : َ ذٚ عذو ہللا جٌقحو  . (( ٚلحي أ

، ٌٚٗ ـآحش و ٚجٌِضْ  وٌ جإلْٔح  : لٍش : ذي ِٔ

[  ْ ٚق٠ ٌ ِؾ ٌ ْ )) ج ْ قذح ُّٞ . لحي جذ ٌِ ٌْذَْص ُّٟ ج ِِ ٍَ ُّْ ٌ ٍْ ج ِْْو٠ ِِ  ُْ ُؾ ْذ ٠ْ َْ  ] ٝ ٌ ٚ جأل
ٌِٚضٚعحش ، ال ٠قيجالقضؾحؼ ذٗ ( 477ٖ/ٔ(() مٍٚذحش ٚجألش٠حء ج حٌِ ٟ ذ : ٠أض

ٞٚ ِ ذحٌم ٚلحي جٌوجٌلطٟٔ : ٠ٌ  . ٌِنحٌفضٗ جألغذحش ـٝ جٌٌٚج٠حش عٍٝ لٍضٙح . 
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وٜ  جٌغح٠ٔس ] ْعٚ ٗ . ـمو ٌٚجٖ  جألغذحش ِْ أصقحخ جٌِ وٖ ِٚضٔ [ جٌِنحٌفس عٍٝ ئْٔح
ٝ ہللا  ِ صٍَه ّٟ ٌٔهذ ْْ ج ٍٚو َع ْْعُ َِ  َْ ْْ عَذِْو ہللاِ ْذ ٍخ َع ِْ ِشَٙح ِق ْذ ٌِ ْْ طَح ٍَ َع ٍِ ْْ ُِ  ِْ ِِ ْذ ٠ْ ْ لَ ع

 َُّ ٌُ ٌِ ، ـَأِهَٙح ض ٌْذَمَ ِْ ج ٌْذَح َ َْ ذِأ ٠ُْو ٍَ ََ لحي : )) َع ٍَْه َٚ  ِٗ ٠ْ ٍَ ٌ  َع ٗ جاللضصح ـ٠ ٚ  ، )) ٌِ ْْ وُّيِ جٌشهَؾ ِِ
ْ وٌ جألٌذح  . عٍٝ ي

َٙح ،  ] َِ ٚ ٌُُق َٚ  َْ ٠هحُو ٗ )) َٚئِ ٌ ٚ ٝ ل ٗ  ـ ٚضق ٚأ ٍة  ُْ ش ٝ أذ٠ه ٘ ٚ  ، ٗ ٝ ِضٔ ٌز ـ ٔوح ٌ جٌغحٌغس [ ج
 ْ ِٔح ْ ٌ ٚج  ْ ؾ جألٌذح ٚص ِمحذي   ٝ ٔٙح وجء ، ـ ٚ ؾ ذو ٚص ٌ َٙح وَجء  (( ، ئي ج َِ ٚ ٌُُق ْه  ـَاِ

ِمضصٌجً ذأٔٙح شفحء ، ـ٠ٗ ضٔف٠  ِ ٠ ٌ ٚ  ، ٌ ٌذم َ ج ٚ ٍق ٖ جالٔضفحع ذ ٚ ٚؾ ٠ع  ِ ْ ؾ ٌ شو٠و ع
ٙح  نٍم ٍقوِس ِْ  ؾخ ـٝ يج جٌٚصؾ ؛ أٔٗ ِٔحؾ ٌ . ٚجٌع ـمط  وٍٙح  عٍٝ جٌٔٙٝ عْ أ

الَ  َٚ َُ ہللاُ  ََلَُو ٌَ ِهح  ِِ ٚجْ  ٍُ ٌْشحً ُو ـَ َٚ ٌَٚسً  ُِ َِ َق ْٔعَح َْ جألَ ِِ َٚ ٚؾيه ))  َه  ٚي ہللا ع ْ عمي ل ِ ٌ
ٚجْ ُنُطَٚجشِ  ْ   ضَضهذِعُ ٠ ُِّذِ  ٌّٚ َْ عَُو ٌَُو  ُٗ ِْ ئِٔه  (( جٌشه٠ْطَح

ؾِ  ٌخ جٌعَش ٔے  ْے جِ ٌٚج٠ش ٠ِں ٔکحٌش ہے کہ ہللا  حٌ  جٌٚ ِضْ کے جعضذ
ٚ ج٠ْح  ْ وٖ ہ ع جٌٚ آو٘ح ٔمصح ٘ح قصہ ٔحـ ِح٠ح جِ کح آو ـٌ چ٠َ کٚ جٔعحَ ٚ جکٌجَ 

  ِِکْ ٔہ٠ں

ـٌِحتی ِ ِضعٍك ذہش جعٍی ذحش    عالِہ جذْ ؾَٚی ٔے ج

ٚ ٠ٔحلض ٚلو أؾح ٚي أ ٞ ـٟ لٌٚٗ: ) ـوي قو٠ظ ٌأ٠ضٗ ٠نحٌؾ جٌِعم ؾَٚ ذْ جٌ و ج
ٖ حٌ ٚضٚ ـال ضضوٍؾ جعضذ ِ صٚي ـحعٍَ أٔٗ   ( جأل

ٚج٠ش ہی  ٚع ٌ ٚ ِٚض ٚ جِ ک ہٚ ض الؾ  کہ ہٌ ٖٚ ٌٚج٠ش ؾٚ جصٚي ٠ح عمٚي کے 
حٌ ک٠ح ؾحتے  شِ

ٌح  البانی کی تصح

٠ْ ٔے ـٌِح٠ح ہے  غِ ذْ جٌع٠ ے جِ جِ ِضعٍك ؾحِ کالَ ٖٚ ہے ش٠م ج ؾخ جْ ْ
ٚ جٔہٚں ٔے  ْٚجي ک٠حگ٠ح ض ٠ں  ش جٌٚ ش٠م جٌذحٔی کی ضصق٠ف کے ذحٌے ِ ٚج٠ ٌ

ْے  ٔذی ہے ذحلی ہٌ جْٔحْ  ٌؾ ہللا کح  َ ص ْے ِذٌج جٌٚ ِعصٚ ـٌِح٠ح ؼٍطی 
ے جٌٚ ٠ہ ش٠م کی ذڑی ؼٍط٠ٚں ٠ِں ْے ج٠ک ہے   ؼٍطی ہٚضی ہ
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قٗ ِْ جٌِض ْ صق ِ : مٚي ٌٚٙيج ٔ ٌؾ ٌٍمٌآْ ٠ؾخ ٌوٖ.  ٚئْ ـحٌقو٠ظ جٌِنح  ْ٠ نٌ أ
ٍطحً، ٚج ٗ ؼ ٌ ضصق٠ق ٍط، ٠عضذ ظ ـٙيج ؼ ٌقو٠ َ ج ٍ ْ ع ِ  ٌ خ وذ٠ ٝ ؾحٔ ٍ ْ ع ْٔحْ  إلوح

ٌٚٙيج لحي   ال٠ؾخ أ ٌِضْ،  أْ ٠ٔظٌ ئٌٝ جٌْٔو ٚج ٔو ذي ع٠ٍٗ  ِؾٌو جٌْ ٠ٔظٌ ئٌٝ 
ْٚ ِعي  الجٌعٍِحء ـٟ شٌط جٌصق٠ف ٚجٌقْْ: ٠شضٌط أ ٍش   ال ٚ ًال٠و ِ ْ ئيج ضأ ٌو شحيجً. 

َ ہللا ٚ قِٙ ِحء ٌ َ عٍِش ذأٔٗ  ألٚـك جأنطحء جٌعٍ ْٚي   الِعصَٚ ئ  الق٠حء ِٔٙ جٌٌ
ٗ جٌص ٚ نطأ  الز ٚجٌِ الع٠ٍ ٌجً أ ٠ ْ ْ نطأً ٠ ٚ ْ ٠و ٍنطأ؛ ئِح أ ٌ ٌض  ِع  ْ ْح َ، وي ئٔ

 ٚ ٌذٔٙح شفحء أ ٚ ٙح وجء  ِ ٌق  ْ ٚي: ئ ْ ٠م ـ، أ ٌنطأ جٌفحو ْ ج ِ ٘يج   ْ ٜ أ ٌ ـحوقحً، أٔح أ
ٌقو٠ظ ذحٌضعؾ ٚ ٘يج ج قحْ ہللا!! جقوَ عٍٝ  ْذ ؾ؟  ْ ضذحٌ  الوٚجء. و٠ ذْ عغ٠ِ٠ ٟ. ج

قِٗ ہللا ٌ 

 نالصہ کالَ

َِجؼ پٌ نشکی کح  ٔمصحْ ٔہ٠ں جٌذضہ جگٌ کْی کے  ٠ِں کٚتی  گحتے کے گٚشش 
ہ٠َ ک٠ٌٌح ؾحتے ٌٚٔہ پحک  ہٚ ضٚ پٌ ؼٍذہ ہٚ ٠ح جِ عاللے کی آخ ٚ٘ٚج نشک 

َ ٍ ٘ےهلل جع   ٘ے قالي کہحٔح ؾحتَ 

 کضذہ عذوجٌذحلی جنَٚٔجوٖ

  زٌادت

 

قِهلل،  ، ٚجٌ َ ہللا  ٚذعوْ ْٚي ہللا ،  ٌ ٝ َ عٍ ٚجٌْال   :ٚجٌصالز

ٌِج٠ْي جٌضعحؾ ، ٚصقف جٌش٠م جألٌذحٟٔ ذعض  مٌ وجء "، ِْ جٌ "ٌقَ جٌذ ـقو٠ظ :
مٌ  ، ـاْ أوي ٌقَ جٌذ مٌ َٚ جٌذ ؾحء ـٟ جٌٟٔٙ عْ ٌق آْ ٠نحٌؾ ِح  مٌ لٗ ، ٚظحٌ٘ جٌ طٌ

ْٔس  ؾٟء جٌ ؾ ض حٌٝ ذٙح عٍٝ عذحوٖ ، ـو٠ جألٌِٚ ٌجضٟ جِہللا ضع ٚجألٔعحَ ِْ 
  . !ذحٌضق٠ٌَ؟

ٌؽَجٌٟ  م دمحم ج ش٠ ٚي جٌ ٌ –٠م ٌؾ ٠ْ٠   : ٌ ہللا ذضص
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ْ جٌش٠م جألٌذحٟٔ ٌقو٠ظ  مٌ وجء»صوٌ ضصق٠ف ِ قٗ « ٌقَ جٌذ َ ٠صق ٚجٌقو٠ظ ٌ
  . ؾٌِٙٚ جٌِقوغ٠ْ

ٍٝ جٌٔحِ ـو٠ؾ  ذٗ ع مٌ ٚجِضْ  حـ ٌقَ جٌذ ـاْ ہللا ضعحٌٝ ـٟ ِٚضع٠ْ ِْ وضحذٗ أذ
  .٠وْٚ وجء؟

مٚي  ٌس ٚـٌشح وٍٚج ِِح ٌَلوَ ہللا اٚل ضضذعٚج »ـٟ ٌْٚز جألٔعحَ ٠ ِْٚ جألٔعحَ قِٚ
ِذ٠ْ  ٚ َ عو ش٠طحْ ئٔٗ ٌو غِح٠ٔس أَٚجؼ »غَ ٠فصي ِح أذحـ أوٍٗ ـ٠مٚي: « نطٚجش جٌ
ْ جٌِعَ جغ٠ْٔ ِٚ ْ ٚي: « ِْ جٌضأْ جغ٠ٔ مٌ »غَ ٠م ِْٚ جإلذي جغ٠ْٔ ِْٚ جٌذ

قس عٍٝ ْٚجء؟…« جغ٠ْٔ َ جٌِذح جٌٍقٚ ٘يٖ  ْ ِٚضع جٌوجء ـٟ    .ـأ٠

ٚي ٚ يوٌٚج »ـٟ ٌْٚز جٌقؽ ٠م وَ ـ٠ٙح ن٠ٌ،ـ ح وَ ِْ شعحتٌ ہللا، ٌ ٔح٘ح ٌ وْ ؾعٍ ٚجٌذ
ـوٍٚج ِٔٙح ٚأطعِٚج جٌمحٔع ٚجٌِعضٌ، ويٌن  ٚذٙح  َْ ہللا ع٠ٍٙح صٚجؾ، ـايج ٚؾذش ؾٔ ج

شوٌْٚ َ ٌعٍوَ ض   .«ْنٌٔح٘ح ٌو

ِ! ـأ٠ْ جٌوجء ـ٠ٙح؟ ؾحِٚ مٌ ٚجٌ ٚجٌذ ٟ٘ جإلذي  وْ    .ٚجٌذ

ذْ ٔ م ٠ٍِْحْ  ش٠ ٚي جٌ و٠س٠ٚم ْعٚ ذ٠س جٌ عٌ ٌٍِِوس جٌ ٚجْ ِْ عٍِحء ج   : حصٌ جٌعٍ

 

ن جٌِعؾَ جٌوذ٠ٌ ٚجٌقحوَ ـٟ جٌِْضوٌ ٌز عٔو جٌطذٌجٟٔ ـٟ  نذٌ ؾحء ذأْح٠ٔو ِٔو   ٘يج جٌ

 ٍٟ٘ ٌأز ِْ أ ْ ِعح٠ٚس قوغضٟٔ جِ ٌ ذ ٠٘ َ ٠ي ِْ ط٠ٌك  ٌٌِجْ و ـٟ ج ذٚ وجٚ ٚ ٌٚجٖ أ
ٔذٟ ملسو هیلع ہللا یلص ٌٚ عْ جٌ ش عِ   . عْ ٠ٍِوس ذٔ

٘يج ِ ؾٚ   . ٌْي ضع٠

مٌ شٟء عْ ٌقَ جٌذ غذش ـٟ جٌٟٔٙ  ٠ َ ٌٚ .  

ٖ ذِح  ي أْضْ ہللا عٍٝ عذحو َ ـِْ جٌِقح ٙ مٌ ٚجِضْ ذٗ ع٠ٍ قَ جٌذ ٚلو أقي ہللا ٌعذحوٖ ٌ
ٌذمٌ جغ٠ْٔ ِْٚ ج حٌٝ } ِْٚ جإلذي جغ٠ْٔ  َٙ لحي ضع ء ٚضٌٌ ع٠ٍ   . { ٘ٚ وج
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ٔذٟ ملسو هیلع ہللا یلص مٌٚـٟ جٌصق٠ق٠ْ عْ عحتشس ٌضٟ ہللا عٔٙح أْ جٌ عْ ْٔحتٗ ذحٌذ قٝ    . ((  ض

ألغٌ ذحطي  ٘يج ج أْ  مطع ذٗ  يٞ ٠ؾخ جٌ ـحٌ ٗ هلل  مٌخ حَ جٌض قِٙح وجء ٌِح ؾ ٌٚٚ وحْ ٌ
ٞ ـٟ لٌٚٗ ) ـوي قو٠ظ ٌأ٠ضٗ  ؾَٚ ذْ جٌ ؾٗ ِعضذٌ ٚلو أؾحو ج قٗ ٚ ٠ٌِٚ ٌضصق٠

ٌٖ ع ـال ضضوٍؾ جعضذح َ أٔٗ ِٚض حعٍ ٚيـ  ٚ ٠ٔحلض جألص ٚي أ   . ( ٠نحٌؾ جٌِعم

 

َٚہللا أ  عٍ

 جنَٚٔجوٖ یکضذہ عذوجٌذحل
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 15تنبٌہات سلسلہ نمبر 
 

 دٌہاتی کے سوالت
 

ش جٌٚ آپ ع٠ٍہ  ْٚجال ٠ں ج٠ک و٠ہحضی کے  ؾِ ِ شٌٚٙ ہے  ذہش ِ ج٠ک ٌٚج٠ش 
ے، جِ ٌٚج٠ش ٠ِں و٠ٔح جٌٚ آنٌش کی ضِحَ  ٌٖ ہ ٌْاَل کے ٚؾجذحش کح ضيک

ٚں کٚ ِؾضِع ک٠ح گ٠ح ہے  .ٙالت٠

 

ْ  ٌٚج٠ش کح ِض

٠ں  وِش ِ و ٌضی ہللا عٔٗـ ٌِحضے ہ٠ں کہ قضٌٚ ملسو هیلع ہللا یلص کی ن ذْ ٠ٌٚ قضٌش نحٌو 
٠ں آپ ْے ج٠ْی ذحش  ِ ! ٚي ہللا ج٠ک و٠ہحضی ٔے قحضٌ ٘ٚکٌ عٌض ک٠ح کہ ٠حٌْ

ضؽٔی ذٔحوے ْ ٠ں ِ نٌش ِ ِؾٙے و٠ٔح جٌٚ آ  ٚ ٚں ؾ ٘  .پٚچٙٔح چحہضح 

ٚ چٙ ٚ پٚ ٘ ٚ چح  .قضٌٚ ملسو هیلع ہللا یلص ٔے ـٌِح٠ح کہ ؾ

حٌِہ ٌْاَل کے و٠ٌِحْ ِک ٠ہ  ٍ   :و٠ہحضی جٌٚ آپ ع

ٚ٘ں .1 ٍَ جال ذٔٔح چحہضح  وٖ ع  .و٠ہحضی: ٠ِں ْخ ْے ٠َح

ٚ عحٌَ ذْ ؾحؤگے ی جنض٠حٌ کٌ ٚ  .آپ ع٠ٍہ جاٌْلَ: ضم

ٚ٘ں .2 خ ْے ٠َحوٖ ج٠ٌِ/ؼٔی ذٔٔح چحہضح   .و٠ہحضی: ْ

ٚ ؾحؤگے ٘ حٌ کٌٚ ج٠ٌِ   .آپ ع٠ٍہ جٌْالَ: لٔحعش جنض٠

خ ْ .3 ٚ٘ںو٠ہحضی: ْ  .ے ٠َحوٖ عحوي ذٔٔح چحہضح 
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ٔو  ْ ٌْٚں ک٠ٍتے پ ٚ ٚہی و  ٚ ٘ چٙح ِْؾٙضے  ْے جپٔے ٌتے ج َ: ؾ ہ جٌْال آپ عٍ
 .کٌٚ

ٚ٘ں .4 چٙح آوِی ذٔٔح چحہضح   .و٠ہحضی: ج

ذْ ؾحؤگے وِی  چٙے آ ٚں کٚ ٔفع پۂچحؤ، ج : ٌٚگ َ ہ جٌْال  .آپ عٍ

ٚ٘ں .5 ٌؾہ چحہضح  ٠ں نحص نصٚص٠ش کح و حٌ ِ ٌذ  .و٠ہحضی: ہللا کے و

ٌٚآپ  ْے ک  .ع٠ٍہ جاٌْلَ: ہللا کح يکٌ کغٌش 

ٚں .6 ے ٚجال ذٔٔح چحہضح ہ  .و٠ہحضی: جقْحْ کٌٔ

ٚ ٠ح  ٘ ٘ے  ٌ ٙ َ جْے و٠ک ْے ض آپ ع٠ٍہ جاٌْلَ: ہللا کی ج٠ْی ذٔوگی کٌٚ ؾ٠
٘ے کٙ ٌہح  ْے ٖٚ ضِہ٠ں و٠  .ؾ٠

ہٚں .7 ِحٔذٌوجٌ ذٔٔح چحہضح  ـٌ  .و٠ہحضی: ہللا کح 

ٚ َ کٌ  .آپ ع٠ٍہ جاٌْلَ: ـٌجتض کح جہضِح

ٚ٘ں .8 ْے ٍِٔح چحہضح  ٌ ہللا ضعحٌی  ْے پحک  ٚں  ے ٌَٚ گٔحہ  .و٠ہحضی: ل٠حِش ک

َ: ؾٔحذش کے ذعو ـٌٚج ؼْي ک٠ح کٌٚ ہ جٌْال  .آپ عٍ

ہٚں .9 وْ ٌٔٚ ٠ِں جٹٙٔح چحہضح   .و٠ہحضی: ل٠حِش کے 

وٚ چٙٚڑ  : ظٍَ کٌٔح  َ ہ جٌْال  .آپ عٍ

ٌقَ کٌےو٠ہحضی: ٠ہ چحہضح ہٚں کہ ل٠حِش کے وْ ہللا ضعحٌی ِؾ .10  .ٙ پٌ 

ٌقَ کٌٚ  .آپ ع٠ٍہ جاٌْلَ: ہللا کے ذٔوٚں پٌ 

ہٚں .11 ٠ں کِی چحہضح  ِ ٚں  ٘  .و٠ہحضی: گٔح
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ٌش ْے جْضؽفحٌ ک٠ح کٌٚ  .آپ ع٠ٍہ جاٌْلَ: کغ

ہٚں .12 ٔٔح چحہضح  خ ْے ٠َحوٖ عَشٚجال ذ  .و٠ہحضی: ْ

ٚ ٔو کٌو  .آپ ع٠ٍہ جاٌْلَ: ِنٍٚق کے ْحِٔے ہحضٙ پ٠ٙالٔح ذ

خ ْے  .13 ہٚںو٠ہحضی: ْ ٠حوٖ طحلضٌٚ ذٔٔح چحہضح  َ. 

ٚ : ہللا پٌ ٚضکي کٌ َ ہ جٌْال  .آپ عٍ

ہٚں .14  .و٠ہحضی: ٌَق کی کشحوگی چحہضح 

ٚ ٘ ٚضٚ ٌ  .آپ ع٠ٍہ جاٌْلَ: ہ٠ِشہ ذح

ذْ ؾحؤں .15 ذٚخ  ْٚي کح ِق کے ٌ  .و٠ہحضی: ٠ہ چحہضح ہٚں کہ ہللا جٌٚ جْ

ْے جپٔح ٚ ج ٘ ٚخ  ْٚي کح ِقذ  .ِقذٚخ ذٔحٌٚ آپ ع٠ٍہ جاٌْلَ: ؾٚ ہللا جٌٚ جْکے ٌ

ہٚں .16 ْے ذچٔح چحہضح  کے ٌَٚ ہللا ضعحٌی کے ؼصے   .و٠ہحضی: ل٠حِش 

ٚ چٙٚڑ و ٚں پٌ ؼصہ کٌٔح  : ٌٚگ َ ہ جٌْال  .آپ عٍ

ٚں .17 ٠ش چحہضح ہ ذٌٚ  .و٠ہحضی: وعحؤں کی ل

قٌجَ ٔہ کٙحؤ  :َ ہ جٌْال  .آپ عٍ

پٌوٖ پٚشی ـ .18 ِحت٠ںو٠ہحضی: ٠ہ چحہضح ہٚں کہ ل٠حِش کے  ہللا ضعحٌی ٠ٌِی  ٌ. 

ٚشی کٌٚ : ٌٚٚگں کی پٌوٖ پ َ ہ جٌْال  .آپ عٍ

التے گی؟ .19 ے ِعحـی  ٘ٚں ْ  و٠ہحضی: ک٠ح چ٠َ گٔح

ِحٌی ؾَی، ذ٠  .آپ ع٠ٍہ جاٌْلَ: آْٔٚ، عح

٘ے؟ .20 خ ْے ذڑی جچٙحتی ک٠ح   و٠ہحضی: ْ
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ٌٚ صذٌ چٙے جنالق، ضٚجضع ج َ: ج ہ جٌْال  .آپ عٍ

٘ے؟ .21 خ ْے ذڑی ذٌجتی ک٠ح   و٠ہحضی: ْ

٠ہ  اللی جٌٚ ذنيآپ عٍ  .جاٌْلَ: ذوج

٘ے؟ .22 ٙٔڈج کٌضی   و٠ہحضی: ہللا کے ؼصے کٚ ک٠ح چ٠َ ٹ

قِی ٌ صٍہ ٌ َ: چپکے چپکے صولہ جٚ ہ جٌْال  .آپ عٍ

َل کی آگ کٚ ٹٙٔڈج کٌےگی؟ .23 وٚ  و٠ہحضی: ک٠ح چ٠َ 

ذٌ َ: و٠ٔح کی ِص٠ذضٚں پٌ ص ہ جٌْال  .آپ عٍ

 

 رواٌت کا حکم

ْضٔو کضحخ ٠ِ ی کْی ِ ٔہ٠ں، قو٠ظ کح جْٔحت٠کٍٚپ٠ڈ٠ح ٠ہ ٌٚج٠ش قو٠ظ ک ٚو  ں ِٚؾ
ٌٚ ٚقجٌے کے ٔمي  ٠ں ٠ہ ٌٚج٠ش ذؽ٠ٌ ْٔو ج َجٌعِحي ِ ہالتی ؾحٔے ٚجٌی کضحخ کٔ
ہے ؾٚ جِ ٌٚج٠ش کے ِٚضٚع جٌٚ ِْ گٙڑش ہٚٔے ک٠ٍتے کحـی ہے  .کی گتی 

 

ْٚي ہللا صٍٟ ہللا ع٠ٍٗ  - ؾحء أعٌجذٟ ئٌٟ ٌ ٠و ٌضٟ ہللا عٔٗ لحي:  ٌ ْ جٌٚ عْ نحٌو ذ
ـم  ٍَْ نٌزٚ ٌو٠ٔح ٚج٢ تش أْأٌن عِح ٠ؽ٠ٟٔٔ ـٟ ج ْٚي ہللا! ؾ  .حي: ٠ح ٌ

ن ْي عِح ذوج ٌ  :َ ٍ ْٚ ْٚي ہللا صٍٟ ہللا ع٠ٍٗ   .ـمحي ٌ

حِ أعٍَ جٌٔ  ْٚ ٠و جْ أو  .ـمحي: أٌ

حِ َ جٌٔ ْ أعٍ ٍَْ:  ہللا ضو ٟ ہللا ع٠ٍٗ ٚ  .ـمحي

حِ ْ أؼٟٔ جٌٔ ٠و أْ أوٚ  .ـمحي : أٌ
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ْ لحٔعحً  َ: و ٍ ْ ٚ  ٟ ٍ ٟ ہللا ع ٍ حِـمحي ص  .ضوْ أؼٟٔ جٌٔ

حِ ْٚ أعوي جٌٔ  .لحي: أقخ أْ أو

حِ ْن ضوْ أعوي جٌٔ َ: أقخ ٌٍٔحِ ِح ضقخ ٌٔف ٍْٚ  .ـمحي صٍٟ ہللا ع٠ٍٗ 

حِ : أقخ أْ جوْٚ ن٠ٌ جٌٔ  .لحي 

ِ ٌٔح ٌ ج ْ ن٠ ِ ضو ٍٔح ٌ ـعحً  ْ ٔح َ: و ٍ ْ ٚ  ٗ ٠ ٍ ٟ ہللا ع ٍ  .ـمحي ص

ْٚ أنص جٌٔحِ ئٌی ہللا  .لحي: أقخ أْ أو

 :ٍَْ ٟ ہللا ع٠ٍٗ ٚ ْ يوٌ ہللا ضوْ أنص جٌٔحِ ئٌی ہللاـمحي  .أوغٌ ِ

ْ ٠ٔ ِْ جٌِقْ  ْٚ  .لحي: أقخ أْ أو

ٌجن ـأٗ ٠ ٌجٖ ٚئْ ٌَ ضوْ ضٌجٖ  ٍَْ: أعذو ہللا وأٔن ض ٟ ہللا ع٠ٍٗ ٚ  .ـمحي

ْ ٌِط٠ع٠ ِْ ج  ْٚ  .لحي: أقخ أْ أو

ْ ٌِط٠ع٠ وْٚ ِْ ج ٍَْ: أو ـٌجتض ہللا ض ٟ ہللا ع٠ٍٗ ٚ  .ـمحي

مٟ ہللا  خلحي: أقخ أْ أٌ ٚ ْ جٌئ ِ  .ٔم٠حً 

خ ٚ ْ جٌئ ِ ٔم٠حً  ٟ ہللا  ٌجً ضٍم ٙ ْ جٌؾٔحذس ِضط ِ ْي  َ: جؼض ٍ ْ ٚ  ٗ ٠ ٍ ٟ ہللا ع ٍ  .ـمحي ص

ِس ـٟ جٌٌٔٚ َٚ جٌم٠ح خ أْ أقشٌ ٠  .لحي: أق

ِس ـٟ جٌٌٔٚ َٚ جٌم٠ح َ: ال ضظٍَ أقوج ضقشٌ ٠ ٍْٚ  .ـمحي صٍٟ ہللا ع٠ٍٗ 

ذٟ ٠َٚ جٌم٠حِس  .لحي: أقخ أْ ٠ٌقِٟٔ ٌ

ٍْٚ ٌقِن ٌذن ٠َٚ جٌم٠حِسـمحي صٍٟ ہللا ع٠ٍٗ  ٌقَ عذحوٖ ٠ ٌقَ ٔفِ ٚج  .َ: ج

ٚذٟ  .لحي: أقخ أْ ضمي ئ
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ٚذن حٌ ضمي ئ ْ جألْضؽف : أوغٌ ِ ٍَْ ٟ ہللا ع٠ٍٗ ٚ  .ـمحي

 ِنضصٌج

 

 محدثن کا کالم

 :اما بعد

َ أقِو  ٔو جإلِح ْ و ـٟ ِ ٚؾ قِن ہللا، ـٙيج جٌقو٠ظال ٠ ؾٌج ٚجقوج ٠ٌ ـمو أصذش أ
شٟء  ـٟ  ٚؾو  ال ٠ قِٗ ہللا، ٚ ْٔس، ٌ ٌ ْ ٘أي ج عٌٚـس جٌِشٌٚٙز ذ٠ ٌْٔس جٌِ ِْ وضخ ج

ٞ، ذٌلَ  ٔو مٟ جٌٙ ٚجـألعحي ٌٍِض ْٔ جألٚلجي  ِحي ـٟ ْ ٚؾو ـٟ وضحخ ؤَ جٌع ٌٚؤٗ ٠

 .54-5ٖصـ ٙٔؼ ـ 47/44

ٔحو؛ ذي ؾحء ذٙيج جٌٍفظ: لحي  ٝ وضحخ ِْ وضخ جٌْٔس ٠ٌِٚ ٌٗ ئْ ٌٚؤٗ ؼ٠ٌ ِعَٚ ئٌ
حٌٝ طٟ ٌ ہللا ضع ٚ٠ ْ ْ جٌشم ؾالي جٌو٠ْ جٌ ْ ذ و٠ م شِِ جٌ : ٚؾوش ذنط جٌش٠

٠و طٍخ  ِصٌ أٌ ٞ لحي: لصوش  حِ جٌِْضؽفٌ ٚع ٌٗ عْ أذٟ جٌعذ ؾِ جٌمِحـ ـٟ ِ
 ٟٔ ٌِ ـأ ٠و،  ْ جٌٌٚ ْش ِٔٗ قو٠ظ نحٌو ذ ٞ، ٚجٌضِ جٌِصٌ ذٟ قحِو  َ أ َ ِْ جإلِح جٌعٍ
ذْ ج٠ٌٌٚو،  عْ ِشح٠نٗ ئٌٝ نحٌو  ٔحوٖ  ضٗ ـٟ يٌن ـأنذٌٟٔ ذاْ َ عحٚو ذصَٚ ْٔس، غ

نٌز، ـمحي: لحي: ؾحءٌ ؾي ئ ٍن عِح ٠ؽ٠ٟٔٔ ـٟ جٌو٠ٔح ٚج٢ ٟ ْحت ٔذٟ ملسو هیلع ہللا یلص، ـمحي: ئٔ ٌٝ جٌ
أعٍَ  حِ، لحي: جضك ہللا ضوْ  ْٚ أعٍَ جٌٔ ْ أو ہللا أقخ أ ْي عِح ذوج ٌن، لحي: ٠ح ٔ

ال ِْ قوَ ع٠ٍٗ  وٖ، ٚ ال ِْ أْٔ ؾٗ ٚ نٌ  ِْ ٌَٚ ٠يوٌ  ْٚحق جٌقو٠ظ ذطٌٚٗ  حِ...  جٌٔ

ٍِحء  .ِْ جٌع

ٌ ِ٠ ٌ ٠ٗ ِْ ٘يج ٚ َ عٍ ؾو ِْ قو ٔ ٌَ ئْٔحو ٠ِوْ ِْ نالٌٗ جٌقوَ ع٠ٍٗ، ٚ ٍقو٠ظ 
ٔذٟ ملسو هیلع ہللا یلص، ٌٚٚ وحْ ٌٗ أصي ٌٌٚو ـٟ  ٍٝ جٌ خ ع يٚ ٍِحء،ٚ جٌيٞ ٠ظٌٙ أٔٗ قو٠ظ ِو جٌع

ِح ٘ٚ ِشٌٙٚ عٔو  ْٔحو و َ ٚؾٚو جإل ظ عو ْ عالِحش ويخ جٌقو٠ ْٔس، ِٚ وضخ جٌ
ِحء  .جٌعٍ
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 َ وٌج ـمط-ٌٚٙيج ـأٔح أقيٌ جإلنٚز جٌ  ٗ َ  -وضٔذ٠ ظ ِْ وال ٘يج جٌقو ِْ جعضمحو أْ 
ظ ِأل جٌِٔضو٠حش  ٘يج جٌقو حِ، ٚنحصس أْ  َ٘ ِْ ٔشٌٖ ذ٠ْ جٌٔ أقيٌ ي ہللا ملسو هیلع ہللا یلص، ٚ ْٚ ٌ
َ أال ٠ٔشٌ  وٞ جٌطحتشس، ٚجٌٚجؾخ عٍٝ جٌٍِْ ٘فح ذٗ أصحخ جأللاَل جٌْحتٍس، ٚجأل٠ح ٚ

٘  ،ٗ ـ٠  َ ٌقو ٘ي جالنضصحص ج ْ أ ِ  َ ٍ ٝ ٠ع ٝ ہللا قو٠غحً قض ٔذٟ ٌٝ جٌ ْذضٗ ئ ي غذضش ٔ
ٗ ٚع٠وٖ ملسو هیلع ہللا یلص، عٍٝ جٌويخ ع٠ٍٗ  .ع٠ٍٗ ٍَْٚ، ٚئال شٍِ

 

َ ذْ ذَ کح کال  ش٠م ج

ٟ جٌو٠ٔح  - ِهح ٠ؽ٠ٔٔی ـ ٍُن ع ْحتِ  ٟ ـمحي: ئٔ  ََ ٍْه ٚ  ِٗ ٠ ٍ ٝ ہللاُ ع ِ صٍه ّٟ ٔذ ٌ ٝ ج ٌ ٌؾي  ئ ؾحء 
ٟه  ٔذ ن، لحي: ٠ح  ٌ ِهح ذوج  ْْي ع  :ٗ ٌ ـمحي  ٌزِ  مٚج٢ن ٌ ......ج خُّ  ہللاِ أق

 

ذْ ج٠ٌٌٚو - ٚٞ: نحٌو  ٌٌج   ج

حَ -    جٌِقوظ: جذْ ذ

- َ ْ ذح ٜٚ جذ ِؾِٚع ـضح  جٌِصوٌ: 

 ٖٖٓ/ٕٙجٌصفقس أٚ جٌٌلَ:  -

-  ْ ضٔٗ ِ ع ِ ؾِ ٠ي ٚوأْ ٚجضعٗ  ٘ ٚضٚع ٌٚٚجضٗ ِؾح ِ : الصس قوَ جٌِقوظ
ٌزال ضٚجـك  حظٗ ِٔو ض أٌف ٚذع  َ ٌعٍ َ ٘أي ج ِْٚ عض وال جألوٌس جألقحو٠ظ جٌصق٠قس 

 .جٌشٌع٠س

 

 نالصہ کالَ
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ی ٌٚج٠حش کے  حٌ ش ْ ٚج٠ش کٚ ذہ ں ذٍکہ ِْ گٙڑش ہے، جِ ٌ ٠ہ ٌٚج٠ش غحذش ٔہ٠
ذطٌٚ قو٠ظ جِ کح  ؾٚڑ کٌ ذٔح٠ح گ٠ح ہے ٌہيج  َ کے جلٚجي ْے  حظ جٌٚ جہي عٍ جٌف

وٌْش ٔہ٠ں ٌگَ   .ذ٠حْ کٌٔح ٠ح جْکٚ شحتع کٌٔح ہ

 

َ  .ٚہللا جعٍ

 

 کضذٗ: عذوجٌذحلی جنَٚٔجوٖ

* 
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 *16تنبٌہات 

 جبرائٌل علٌہ الالم کی چالٌس ہزار سال عبادت
ے عٌض کی  ؾذٌجت٠ي ٔ

٘ٚں ،  ٠ح ہللا ٠ِں آپ کی عذحوش کٌٔح چح٘ضح 

 ہللا پحک ٔے ـٌِح٠ح کٌٌٚ،

َ جوج کی  ٙ ِٔح ْحض َ کے  ِ ج٘ضِح ٌ ج ٚ ٘ی ج ٔو َ کی ٠ّٔش ذح ٚ ٌکعش ِٔح ٚں ٔے و ٔہ ج
الَ پ٠ٌٙج ، ٓٓٓ،4ٓکہ   ْحي کے ذعو 

ٌی ہللا  ِّش آٔے ٚج ک ج ْ ج٠ ٠ک ٌ ٘ے  ٘ی  َ پڑ ٙی ِٔح َ ٔے ذہش جچ ِح٠ح،،ض ٌ پحک ٔے ـ
٘ ؾحت٠گی ْے ذڑ ٌٚ کعضٚں  جِ و ٔض٠ں ض٠ٌی  ْ  ٚ ؾِ کی ـؾٌ کی و  ٘ے ،

ذٟ ملسو هیلع ہللا یلص أٔٗ لحي: " ٚٞ عْ جٌٔ َ عٍٝ أقْْ  ٌ ٗ جٌْال ٍك ہللا ضعحٌٝ ؾذٌجت٠ي عٍ ٌِح ن
حـ ِح  ذ٠ْ جٌِشٌق ٚجٌِؽٌخ ٔظٌ ئٌٝ صٌٚز ٚؾعي ٌٗ ْضِحتس ؾٔحـ، طٚي وي ؾٔ

ٟ؟-أٞ: ؾذ٠ٌي  -ٔفْٗ ـمحي  ٌز ِٔ نٍمش أقْْ صٚ ٘ي  ال،  : ئٌٟٙ  ـمحي ہللا ضعحٌٝ:
ْٔس،  ؾ  ٌ ْ أ ٠ ٌ ٌوعس عش ٟ وي  َ ـ ـمح  ،ٝ ٌ ًٌج هلل ضعح ْ شو ٌوعض٠  ٝ ٍ ٚص ٌجت٠ي  َ ؾذ ـمح

ال ٠عذؤٟ أقو  ِْ جٌصالز لحي ہللا ضعحٌٝ: ٠ح ؾذٌجت٠ي، عذوضٟٔ قك عذحوضٟ  ـٍِح ـٌغ
ٗ أِس  ِغي ٌ ٚ ٗ: دمحم،  ٌ ٟه ٠محي  ٌ خ ئ َ قذ٠ ٠ ٌ ٟ و ٔذ  ْ ِح َ ٌ ٌ ج ٟ آن ٟء ـ ْ ٠ؾ ٌو عذحوضن 

ز ٚأـوحٌ وغ٠ٌز  مصحْ ٟـ ْحعس ٠ْ٠ٌ ضع٠فس ِئذس ٠صٍْٚ ٌوعض٠ْ ِع ْٙٚ ٚٔ
ْ صالضن ِ ٟه  ٌ خ ئ َ أق ٙ ْ صالض ٟ ئ ٌ ٚؾال  ٟ ٚعَض ٌز، ـ خ وذ٠ ٚ  ..............ٚئ

٘ٝ ِْ جألقحو٠ظ جٌِوي ظ  ال أصي ٌٗ، ذي  ٝ ہللا ٘يج جٌقو٠ ي ہللا ْٚ ٚذس عٍٝ ٌ
َ ٍْٚ  .ع٠ٍٗ 

 نالصہ کالَ
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ٚع  ٔہ٠ں ذٍکہ ٠ہ ِْ گہڑش جٌٚ ِٚض ٚو  پٌ ِٚؾ خ جقحو٠ظ ٠ِں کہ٠ں  ٠ہ ٌٚج٠ش کض

َ الٔح ٠ح عحَ کٌٔح ؾحتَ ٔہ٠ں ٚہللا جعٍ   ٌٚج٠ش ہے جِ کح پٙ

 کضذہ عذوجٌذحلی جنَٚٔجوٖ
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 17تنبٌہات سلسلہ نمبر 
 

 اور زلٌخا کی شادیٌوسف علٌہالسالم 
 

ْٚؾ ع٠ٍہ جاٌْلَ کح ٚجلعہ يکٌ  ٠ں قضٌش ٠ ِ ْٚؾ  ٠ ٌٖ ْٚ َ ٔے  لٌآْ قک٠
ٌِأز جٌع٠ََ" کح يکٌ ذٙی ٍِضح ہے ٠ٌکْ ٠ہ نحضْٚ کْٚ ضٙی،  ہ٠ں پٌ "ج ـٌِح٠ح ہے ٚ
ے ؾٚ ٌشضہ يکٌ ک٠ح ؾحضح ہے  الَ ْ ٌ ٠ہ ج ٍ ْٚؾ ع ٌ جِ کح ٠ جِ کح ٔحَ ک٠ح ضٙح جٚ

لٌآْ ٚقو٠ظ ٠ِں   ک٠ح ٍِضح ہے؟جِ کے ِضعٍك 

 

 زلٌخا کا نام

َ ہے ؾٚ ِصٌ کی ْحکٔہ " حٌ کی َٚؾہ کح ٔح ض٠ف حٌ ٠ح پٚ ٠ٌَنح" ع٠ََ ِصٌ ضٚط٠ف
شٚہٌ ٔحٌِو ضٙح، جٌٚ  ی جِ ٌتے کہ  الو ضٙ ٚج٠حش کے ِطحذك ذےج ضٙی جٌٚ ٌ

ٌٖ ضٙح ٠ہ ذٙی ذش  وٚ ٠ں چٚٔکہ جِ ٚلش ذش پٌْضی کح وٌٚ  ے ٍِک ِ ِصٌ ک
 پٌْش ضٙی۔

ں جِ شنص کح  لٌآْ ذحتذي ٠ِ ٠وج ضٙح۔  نٌ  ٚ ہے ؾِ ٔے ٠ْٚؾ ک ٌ ٌکٙح  ٔحَ ـٚط٠مح
نَجٔے  ے جِ کح يکٌ ک٠ح ہے۔ ٖٚ شحہی  ْ َ کے ٌمخ  ِؾ٠و ٔے آگے چي کٌ ع٠َ

َ ٠ٌَنح ٌکٙح  ٠ں جِ کی ذ٠ٚی کح ٔح ِ ضٍِٚو  کح ٠ح ذحڈی گحٌڈٚں کح جـٌْضٙح۔ 
ٚی کح ٔحَ ٌجع٠ي ضٙح، کٚتی کہضح ہے  ہے۔)٠ٌَنح ٠ح ٌجع٠ي(. ع٠ََ ِصٌ کی ذ٠

 .نح ضٙح۔ ٠ہ ٌعحذ٠ي کی ذ٠ٹی ض٠ٙں٠ٌَ

  ماخوذ از)

قِو عغِحٔی ٌ ہللا" .1  .ضف٠ٌْ عغِحٔی" ِفٌْ ِٚالٔح شذ٠ٌ ج
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ٌ" قحـظ عِحو جٌو٠ْ جذٚجٌفوجء جذْ کغ٠ٌ" .2 ذْ کغ٠  .(ضف٠ٌْ ج

 

ٚو ٔہ٠ں ذٍکہ  ش ِٚؾ َ کے ِضعٍك کٚتی ٚجضف ذح لٌآْ ٚقو٠ظ ٠ِں جِ کے ٔح گ٠ٚح 
َ ٌجع٠ي جٌٚ ٌمخ ٠ٌَنح ذ٠حْ ک٠ح ؾحضح ہےجٌْجت٠ٍی ٌٚج٠حش کی ذ٠ٔحو پٌ   .جِ کح ٔح

 

 ٌوسف علٌہالسالم سے شادی

ـ جْ  طٌ ٔ ہ٠ں جْی  ٠ں نحِٚ َ کے ذحٌے ِ ٚ قو٠ظ جْ کے ٔح لٌآْ  ٌـ  ؾِ ط
ذٚں ٔے  ٠م کی کضح حٌ کی شحوی ْے ِضعٍك ذٙی نحِٚٔ ہ٠ں، جٌذضہ ضفح٠ٌْ جٌٚ ض

ے کے ذعو ٠ْٚؾ جٌْجت٠ٍ٠حش ْے جِ ذحش کٚ ٔمي ک٠ح ہے کہ ٠ٌَٚ نَجٔہ ذٔٔ
ٙی ْے شحوی ہٚتی ض ہ جٌْالَ کی ٠ٌَنح   .عٍ

 حوالہ جات

ش أٚ ٠ٔفٟ َٚجؼ ٠ْٚؾ ع٠ٍٗ  ٔذ٠ٚس، ِح ٠غذ ال ـٟ جٌْٔس جٌ ٚ  ،َ٠ وٌ مٌآْ جٌ و ـٟ جٌ ٌ٠ َ ٌ
ٙح  َ: جِْ "ٌجع٠ي"، ٚلحي ذعضٙ ِٙح  ْ جْ َ ِْ جٌِأز جٌع٠ََ، ٚجٌضٟ ل٠ي ئ ٌْال

ذْ وغ٠ٌ أْ  ظٌٙ جٌقحـظ ج   ."٠ٌَنح" ٌمذٙح"٠ٌَنح"، ٌٚوْ ْجض

م دمحم  ٠ ٌ ٌ ٚجٌضح ٠ ْ ٌ َ ج ْ ئِح ٌ  ع ٌجع٠ي" نذ " ْ ِ  َ اْل ٌ ٗ ج ٠ ٍ ؾ ع ْ ٚ ٚجؼ ٠ َ  ٟ ٌو ـ ٚ ٚ
قِٗ ہللا ق٠ظ ٠مٚي حق ٌ  :ذْ ئْق

٠َ{ لحي جٌٍِن: لو " عٍ تْ جألٌض ئٟٔ قف٠ظ  نَج ؾ ٌٍٍِن: }جؾعٍٟٔ عٍٝ  ْٚ ٌِح لحي ٠
ِح وحْ ع٠ٍٗ، ٠مٚ ْ عِي ئطف٠ٌ، َٚعي ئطف٠ٌ ع ي ہللا: ـعٍش! ـٚالٖ ـ٠ِح ٠يوٌٚ

ذٚأ ِٔٙح ق٠ظ ٠شحء{ج٠٢س  .}ٚويٌن ِؤح ٠ٌْٚؾ ـٟ جألٌض ٠ض

: ـيوٌ ٌٟ  أعٍَ  -لحي ْ  -ٚہللا  ْ ذ ٠ح ٌه ٌ ن ج ٍ ِ ٌ ْ ج ٚأ  ،ٟ ٌ ٠ح ٍ ٌ ن ج ٍ ٟ ض ن ـ ٍَ َ٘  ٌ ْ ئطف٠ أ
٘يج   ِ ٠ ٌ ٗ لحي: أ ٠ٍ ْ ونٍش ع ٚأٔٙح ق٠ ٌجع٠ي"،  " ٌ ٌأز ئطف٠ ِ ؾ ج ْ ٚ ٚهؼ ٠ َ ٠و،  ٌ ٚ ٌ ج



65 |  ٌ ِذ  صفقۂ ٔ
 
 

ْ أٔٙح ٚ ِ َع ْ؟ لحي: ـ٠ ٠و٠ ٌ ِح ؤش ض ِ ًٌج  ٟ ؤش  ن٠ ٟ، ـأ ٔ ِ ٍ ٙح جٌصو٠ك، ال ض لحٌش: أ٠ُّ
ْحء،  ٌٔ ٟ ج ٟ ال ٠أض ْ صحقذ ٚوح ٚو٠ٔح،  ن  ٍ ِ  ٟ ـ ٚؾِحالً، ٔحعِسً  ًْٔح  ٜ ق ٌ ٌأز وِح ض ِ ج

ٌأ٠ش ٝ ِح  ٍ ٟ ع ْ ٟ ٔف ٠تضن، ـؽٍذضٔ ٘ ٚ ن  ٔ ْ ٟ ق َن ہللا ـ ٍ   .ٚؤَش وِح ؾع

٠شح  ِ ٚ ؾ،  ْ ٚ ٠ ْ َ ذ ٌجت٠ ْ: أـ ٠ ٍ ٌؾ  ٗ ٌ ٌوش  ٚ ٘ح عيٌجء، ـأصحذٙح، ـ ٚؾَو  ٗ ْ أٔ ٚ ِ َع ـ٠
خ ع٠ٍٗ  ٌِأز أ٠ٚ ، ٌٚقِس ج ع ذْ ْٔٚ ٚش ٚجٌو ٠  ،ْٚ ٌجت٠َ ٔ ٌو ألـ ْٚؾ، ٚٚ ذْ ٠

ٝ الَ" جٔضٙ  .جٌ

 "رواہ ابن أبً حاتم فً "التفسٌر

ذ٠حْ" )(7/2161)  (5ٔٔ/ٙٔ، ٚجٌطذٌٞ ـٟ "ؾحِع جٌ

ٚج٠س  حٌٌ ٌٚؾ ذ ذْ ِٔذٗ جٌِع ٘خ  ٚ عْ  ٠ي، ٚ ؾٍ ذْ أٍَْ جٌضحذعٟ جٌ ٌٚٚو ٔقٖٚ عْ ٠َو 
إلٌْجت٠ٍ٠حش   .عْ ج

ٌٔمي يٌ غٚ طٟ ـٟ "جٌوٌ جٌِٔ  "ن ج٠ٌْٚ

(4/553). 

ٌم رحمه ہللا  :وقال ابن الق

ٗ ہللا " ٚ أعحض ٗ قالالً أ ٌ ـذيي  ٗ قٌجِح  ٚذ ِقذ ن  ٌ ْ ض ِ ْ ـ٠ ٚ ٌ ْحذع ٚجٌعش ٌ خ ج جٌذح
ٗ، وِح  ٔ ِ ٌجً  ٗ ہللا ن٠ ٚض ن هلل ش٠تحً ع ٌ ْ ض َِ ْه  ٗ أ ٚلحعوض خ  ٘يج جٌذح  ْ ٚج ٗ: عٔ ٔ ِ ٌجً  ن٠

ٌأز جٌ الَ جِ ْ عٍٝ جٌفحقشس، ضٌن ٠ْٚؾ جٌصو٠ك ع٠ٍٗ جٌ حٌ جٌْؾ هلل، ٚجنض ع٠َ
ْحتٍس  ٌز  ٌأز صحؼ ِ ٌ ٗ ج ٚأضض ظ ٠شحء،  ٔٙح ق٠ ِ ٚأ  ٌض ٠ضذ ٟ جأل ٗ ـ ِوهٔ  ْ ٗ ہللا أ ٚض ـع

ْ ِِح ؤش ض٠ٌو٠ ٘يج ن٠ٌ  ِح وني ذٙح لحي:  ؾٙح ـٍ الي، ـضَٚ  .ٌجؼذس ـٟ جٌٚصي جٌ

ٌض  ٟ جأل ٗ ـ ِوهٔ  ْ ْ، أ ْؾ ٌ ٝ ض٠ك ج ٍ ٝ ع ٌ ٗ ٚضعح ْذقحٔ ٖ ہللا  َج ؾ ؾ ِي و٠ ٠َٔي ـضأ
ضٗ، ٚ٘يٖ ْٔضٗ  ْٚز ذذٌجء ٌِأز ٚجٌٔ ِٔٙح ق٠ظ ٠شحء، ٚأيي ٌٗ جٌع٠ََ جٌِأضٗ، ٚألٌش جٌ

ْ ِقذ٠ ٌ ٚضس ج ٌ " ْ ِ  ٝ ٙ ٌم٠حِس". جٔض َ ج ٚ ٠ ٝ ٌ ٚقو٠غحً ئ ٖ لو٠ِحً  ٟ عذحو ٝ ـ ٌ  "ضعح
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  (445ص/)

ٚلو  ٘ي جٌوضحخ،  عْ أ ِأٚنيز  ظحٌ٘ أٔٙح  ذٚش ٘يٖ جٌمصس، ذي جٌ ٌمطع ذغ ٚيج ال ٠عٟٔ ج
 َ اَل أٌِٔح ذعو َٚ ِخ  ٌْوِضَح َْ٘ي ج ٚج أَ ٟ ملسو هیلع ہللا یلص: "اَل ضُصَوِّلُ ٔذ ٌ َ أ٠ضحً، لحي ج ٙ َ ضوي٠ذ ٚعو  َ ٙ ضصو٠م

 ٌَ  ُْ َْٔق َٚ َْ َٚجِقو   ُُٙو ٌ َُٔٙح َٚئِ ٌ ٚج  َْ ٠ُْو ٌَ َي ئِ َِ ْٔ ُ أ َٚ ٠ٌََْٔح  َي ئِ َِ ْٔ ُ ٞ أ ٔهح ذِحٌهِي َِ ٚج آ ٌُ ٚ َٚلُ   َْ ُ٘ ٚ ُٗ ضُوَيِّذُ
( ٞ ٌ ٖ جٌذنح ٚج ٌ  " َْ ٚ ُِ ٍِ ْْ ُِ4485ٗ  � ( ٚصقق

ٚؼ  َ  ْ ٌ أ ٌنذ ٟ ج ٞ ـ ٚ ٌُ ٚ ـمحي:  ؾ،  ٖ ذص٠ؽس جٌضضع٠ ٌ ٠ ْ ٟ ضف ٞ ـ ٔو ٌل ِ ْ ٌ ٖ ج ٌ يَو
 ٟ ؾ ـ ْ ٚ ٠ٙح ٠ ٍ ٌّ ع َِ ـَ ٠ك،  ٌ ٌط ٝ ج ٍ ِح ع ٚ ْش ٠ ٍ ـؾ ٠نح،  ٌ َ  ٗ ٌأض ِ ٚذم٠ش ج ٠نح ِحش،  ٌ َ

ٚوح  ٍ ِ ِ ن  ٍ ِ ٌ ٚؾعي ج  ،ٗ ٍِوح ذِطحعض َِ ٞ ؾعي جٌعذو  ِو هلل جٌي ٌق ٠نح: ج ٌ َ ـمحٌش   ،ٗ ِِ قََش
ٚضَٚؾٙح ٠ٚ َ ٠َِصي ذِعص٠ضٗ،  ٌ ٠ًٔح  ْ ِعِّٔ ٚؾٙح وح َ  ْ ٌَش أ ٚأْنذَ ٘ح عيٌجء،  ٚؾو ؾ ـ ْ

 ...ئ٠ٌٙح

 .ال أظٔٗ صق٠قح

ٗ ؾٙي ذ ٗ، ٚال ٠ضٌ جٌ ٘يج ِح ال ٠ٔفع عٍِ ٚ.. 

 نالصہ کالَ

ْٚؾ ع٠ٍ جٌْالَ ْے شحوی کے ِضعٍك کٚتی  ٠ٌَنح کح ٔحَ ٠ح جْ کی قضٌش ٠
لٌآْ ٠ح قو٠ظ ْے غحذش ٔہ٠ں، جٌذضہ جٌْجت٠ٍ٠حش ْے کچ ٚں کح غٚذش ٍِضح ذحش  ٙ ذحض

ہے جٌٚ  صٌؾ جِ قو ضک ہ٠ں کہ ٔہ جْ کٚ ْچح کہح ؾحْکضح  ہے ٠ٌکْ ٖٚ ذحض٠ں 
 .ٔہ ؾٙٚٹح

َ  ٚہللا جعٍ

 

 کضذٗ: عذوجٌذحلی جنَٚٔجوٖ
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 11تنبٌہات سلسلہ نمبر 
 

ٌرا بستر لپٌٹ دو ٌجہ م  خد
 

َ و٠ح  وعٚش کح قک  ٚ ٘ٚتی جٌٚ آپ ک ک قضٌٚ ملسو هیلع ہللا یلص پٌ ؾخ ٚقی ٔحَي  گ٠ح ضٚ ج٠
ٚٔے  الَ کے ْ ٚي آپ ع٠ٍہ جٌ قْخ ِعِ ؾہ ٌضی ہللا عٔہح ٔے  ٌ قضٌش نو٠ ذح
 َ آٌج ْضٌٌ پ٠ٹ وٚ، جخ  ٚ آپ ع٠ٍہ جاٌْلَ ٔے ـٌِح٠ح کہ ٠ٌِج ذ ٌ ذچٙح٠ح ض ک٠ٍتے ْذض

ہٚگتے وْ نضَ   .کے 

 

 حوالہ

عٙو جٌَٔٚ ٠ح نو٠ؾس"  "ِضٝ 

لطخ ٌ ہللا ـٟ ضف٠ٌْٖ  ظ يٌوٖ جألْضحي ٠ْو  "ـٟ ظالي ٘يج جٌقو٠ ِٝ ذ جٌِْ
مٌآْ" ـٟ ِٚضع٠ْ  :جٌ

ٚج َِح  ٌَ نُيُ ٚ ٌطُّ َُ ج ْٚلَُو ـَعَْٔح ـَ ٌَ َٚ  َْ ٠غَحلَُو ِِ ٝ: }َٚئِْي أَنَئَْح  ٌ ٚي ہللا ضعح ٌم  ٖ ٌ ٠ ْ ٟ ضف ٚي: ـ جأل
( َْ ٚ َْ ضَضهمُ ِٗ ٌَعٍَهُو ٠ ـِ ٚج َِح  ٌُ ٚهزٍ َٚجيُْو َْ ذِمُ نَ ٖٙآض٠ََْٔحُو ٌِ ْْ ذَعِْو يَ ِِ  َْ ٌه٠ْضُ َٚ َه ضَ ِ  ( غُ اَل َـضُْي َّللاه ْٚ ٍَ ـَ

ٌز:  { ]جٌذم َْ ٠ ٌِ ِْ ٌْنَح َْ ج ِِ  َْ ُ ٌَؤُْض  ُٗ ُ قَِْض ٌَ َٚ  َْ ٠ُْو ٍَ  ٖ{َٙع

ُِِّي ) َه ُِ ٌْ َٙح ج ِي: }٠َح أ٠َُّ َ ِ ٌ ٌز ج ٚ ْ  ٌ ٠ ْ ٟ ضف ٟ: ـ ٠اًل )ٔجٌغحٔ ٍِ ٌٍه٠َْي ئاِله لَ َِ ج ِٚ ٕ( لُ ُٗ أَ ( ِٔصْفَ
٠اًل ) ٍِ ُٗ لَ ْٔ ِِ ْٔمُْص  ٌَ ٖج َٚ  ِٗ ٠ْ ٍَ ْو َع َِ  ْٚ َ ٠اًل )( أ َْ ضٌَْضِ آ ٌْ ٌْمُ اًل غَِم٠اًل 4ضِِّي ج ْٚ َن لَ ٠ْ ٍَ ٟ َع ٍِْم ُٔ َْ ( ئِٔهح 

َُ ل٠ِاًل )5) َٚ أَْل َٚ طْتًح  َٚ َٟ أَشَوُّ  ِ٘ ٌٍه٠ِْي  ْه َٔحشِتَسَ ج ٠اًل )ٙ( ئِ ِٚ َْذْقًح َط  ٌِ َٙح ٌٔه ٟ ج َن ـِ ٌَ ْه  ( 7( ئِ
٠اًل ) ِٗ ضَذْضِ ٠ْ ٌَ َن َٚضَذَضهْي ئِ ذِّ ٌَ  ََ ْْ ٌِ ج ٌَ 8َٚجيُْو  ) ُٖ َٚ َـحضهنِْي ُ٘ اله  َٗ ئِ ٌَ ِخ اَل ئِ ٌِ َِْؽ ٌْ َٚج ِق  ٌِ َِْش ٌْ خُّ ج

ِي:  َ ِ ٌ ِو٠اًل{ ]ج َٚٔ-9[]ٔ} 
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ٌق  تحق

ؾٗ ألقحو٠ظ ٚآغحٌ وضحخ "ـی  ؾ ـٟ ضن٠ٌ ذْ عذوجٌمحوٌ جٌْمح  ٚٞ م عٍ ش٠ ٚلو لحي جٌ
ْ مٌآ  :"الي جٌ

َ ٠ح نو٠ؾس") -14 ٚٔ عٙو جٌ : "ِضٝ    .ٌَ أؾوٖ -( 7ٙ/ٔقو٠ظ

"ِضٝ - 904 َٚ ٠ح نو٠ؾس!") قو٠ظ:   (744ٖ/ٙعٙو جٌٔ

ظ] - ِ ذقو٠ لٌخ عٔوٞ أٔٗ ٠ٌ ٠ي، ٚجأل َ أؾوٖ ذعو ذقظ طٚ ٌ}ٕ 

ٌز " ْٚ الي" ـی ضف٠ٌْ  ٠و  لطخ ـٟ وضحذٗ "جٌ ْ ٌٖ عٙو جٌَٔٚ ٠ح نو٠ؾس" يو ِضٝ 
ٗ ال أصي ٌ ٚ ،ٌٖ وٌٖ ؼ٠ َ ٠ي ٌٚ ، َِِي  .جٌ

طخ ٔے جپٔی ٔہ٠ں، جٌذضہ ٠ْو ل ٚو  ں ِٚؾ ضٔو کضحخ ٠ِ ضف٠ٌْ  ٠ہ ٌٚج٠ش کْی ذٙی ِْ
، جِ کے عالٖٚ جْکی کٚتی  ٘ے ٠ں جِ ٚجلعے کٚ يکٌ ک٠ح  مٌآْ ِ ی ظالي جٌ

ٚؾٚو ٔہ٠ں ع ِ ٌِؾ  .جٌٚ ْٔو ٠ح 

 

 الصہ

ٚ قو٠ظ کہہ کٌ  ِ ک ں ٌہيج ج ہے ؾِ کی کٚتی جصي ٔہ٠ ْ گٙڑش ذحش  ٠ہ ج٠ک ِ

ٌْش ٔہ٠ں ٌٔح و ْکی ْٔذش ک طٌؾ ج َ ملسو هیلع ہللا یلص کی   .ذ٠حْ کٌٔح ٠ح قضٌٚ جکٌ

 

َٚہللا   جعٍ

 

 کضذٗ: عذوجٌذحلی جنَٚٔجوٖ
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 19تنبٌہات سلسلہ نمبر 
 

 صحابہ کا جنگ مٌں مسواک کرنا
 

َٙ کٚ ج٠ک ؾٔگ کے ِٚلعہ  ہ ٌضی ہللا عٔ ج٠ک ٚجلعہ ذ٠حْ ک٠ح ؾحضح ہے کہ ص

ٔے کی  ٍ ٌٖ ک٠ح کہ ـضف ٔہ ِ شٚ ٠ں ِ پِ ِ ٌہی ضٙی ضٚ جٔہٚں ٔے آ پٌ ـضف ٔہ٠ں ہٚ
َ ہٚج کہ  ٚ ٚ ِعٍ ْٚجک کٌٔح ذٙٚي گتے ضٚ ٚؾہ ک٠ح ہے ض ْے ِ ٠ش کی ٚؾہ  ِشؽٌٚ

ٔٚں ٔے ٠ہ  ے ِْٚجک ٔکحي کٌ کٌٔی شٌٚع کٌوی، ؾخ وشِ ٚں ٔ ْخ ْحض٠ٙ
٠ں کچح  ہ ہِ ِٔظٌ و٠کٙح ضٚ کۂے ٌگے کہ ٠ہ ضٚ وجٔش ض٠َ کٌٌہے ہ٠ں، ٌگضح ٘ے ک

ْ ذٙحگ گتے ٚ وشِ  .ہی چذح ؾحت٠ں گے، ض

 

 حوالہ

ٌٞ نضٌ جٌشم٠  َ ذو جٌْال ْٔ ٚجٌِذضوعحش جٌِضٍعمس  جٌش٠م جٌعالِس دمحم  ـٟ "جٌْ
( ٚجٌقوح٠س جٌِشٌٙٚز عٍٝ أٌْٔس  –ٖ ٕذحأليوحٌ ٚجٌصٍٚجش" )ص وٌ ط. وجٌ جٌف

ٟٚ٘ أْ ٌجصقحذس ؼَٚج   ،َْٙ ٟ وٌٚ ٠ْ ـ حٌِ ِْ جٌِضع ٠ضشوق ذٙح وغ٠ٌ  جٌٔحِ، ٚ

ؾٌٖٚ ِْ ْْٔ جٌِصطفٝ ملسو هیلع ہللا یلص، ـضيوٌٚج  ٘ ٚج عِح  َ، ـضْحءٌ حٌ ِٔٙ ؼَٚز، ـٔحي جٌوف
َ جٌْ ٙ ٚج: ئٔ ٌ ٚلح  ،َ ٙ ٔ ِ ـٚحً  ٌ ن ٚج جألوذح ٌ ٚ ٚ ـ َ جٌعو ٘ ٌآ ٠وز، ـ ٌ ٚجن، ـحْضحوٚج ذحٌؾ

ٚٔح أوٍ َ أٞ ٠قوٚٔٙح ٠ٌ ٙ ٔحٔ ْ أْ ْٚٔ٠. 

 

ٌق  تحق
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ذٚں  ٚو ٔہ٠ں ذٍکہ ذعض لصص کی کضح ں ِٚؾ ِْضٔو کضحخ ٠ِ ٠ہ ٚجلعہ ذٙی کْی 
ذ٠ٌ ٌضی  قضٌش َ ِٚلعہ پٌ ٠ہ ٚجلعہ ذ٠حْ ک٠ح ؾحضح ہے کہ  ٠ں ـضف ِصٌ کے  ِ

ہَ ہللا ع ہٚتی ضٚ قضٌش َذ٠ٌ ٔے ـٌِح٠ح کہ  ٠ں و٠ٌ  ِ ٙے جٌٚ ـضف  ٔہ ٌشکٌ ٠ِں ض
ہٌٚہی ہے ْے ضحن٠ٌ  ؾِ کی ٚؾہ  چٙٚڑ چکے ہ٠ں  ٠ں کٚتی ْٔش  ں ِ  .ْٔضٚ

 

حخ ٌضٟ ہللا عٔٗ  ذْ جٌنط َ عٌِ  ٠يوٌ٘ح ذعض جٌمصحص ـٟ لصس ـضف ِصٌ ج٠ح
لٌخ و ِْ عٌِ عٔوِح ٚصي  ص جٌْي ـٟ طٍخ جٌِو ْ جٌعح ٌِٚ ذ ْ ع ْٚ ج  ٠ٚمٌٚ

. ٌِٚح جْضذطأ  ذ٠ٌ ٌضٟ ہللا عٔٗ جٌَ  َ ِعٙ ْع٠و قح٠ٌح( ـذعظ ج٠ٌٗ جٌِوو ٚ ٌِس )ذٌٚ جٌف
ٚي ہللا ـضيوٌٚج جٌْٚجن  ٔس ٌْ ْ ْٚج ش٠تح ِْ  َ ٚلحي جَٔٙ اٚلذو ٔ ؾِعٙ ذ٠ٌ جٌفضف  جٌَ

 ْ َ ع٠ٚ حٌ ٌِٚح ٌأضٙ ٍٚج نشخ جألشؾ ض ِصٌ ْجضعِ أٌ ِح ٌَ ٠ؾوٚج شؾٌضٗ ذ ٌٚ
َٚ ٌؾعٚج ٌمحوضَٙ جْ ؾ٠ٔ ج٠ٌٍِِْ َ، ـوخ ـ٠ٗ جٌيعٌ جٌٌ ٚ جٌٌ ْ ٠ْْ جْٔحٔٗ ٌضمط٠ع 

  ! ٚؾحء جٌٔصٌ

ٙح جْٔحو ٠غذش جصال ْذٙح ٌ ال جق ٚ 

ٔشٌ٘ح عٍٝ  ٠ْ ٌٙيٖ جٌضٌ٘حش ٚ حٌِ ـأعؾخ ِْ يوٌ جٌِضع ْ ضعؾخ  ٙح، ٚئ ال أصي ٌ

ٌوٌِٚ حِ ـٟ جٌِقحـي ٚج  .ِع أٔٙح ذحطٍس جٌٔ

 

 الصہ

ْے ہے ٚج٠حش ٠ِں  ٙڑش ٌ  .٠ہ ٚجلعہ ذٙی ِْ گ

َ  ٚہللا جعٍ

 

 کضذٗ: عذوجٌذحلی جنَٚٔجوٖ
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 41تنبٌہات سلسلہ نمبر 
 

 زقوم کا پھل
 

نحْ  ٌٌَٚی  ٌَ لحذي لوٌ ٚعَش ؾٔحخ ِفضی  ْے جْضحو ِقض گيشضہ کچٙ ؤٚں 
ْٚجي کے طٌٚ پٌ  َ ذحٌ ذحٌ  ٚخ جک کال ْٔ ٌؾ ِ صحقخ ِوظٍٗ جٌعح٠ٌٗ کی ط
ٌجٌ "َلَٚ" ل  ٚ ضحو ِقضٌَ ٔے جْٹٌجذ٠ٌی/ـٌجٌٚس ک ْ ٠ں ج ؾِ ِ ٔے آٌہح ہے  حِ ْ 

٘ے ِحتی  ـٌ ٚتے جِ پٙي کٚ کٙحٔے کی ِِحٔعش   .و٠ضے ہ

 

َلَٚ کح ِعٔی  ٠ں  خ ِ ں جْ ْ ؾِ لوٌ ٌؽحش کی کضحذ٠ں ِٚؾٚو ض٠ٙ ْخ ْے پہٍے 
آْکح ذٍکہ  ٠ٌْ ٔہ  جْٹٌجذ٠ٌی ضالٔ ک٠ح گ٠ح جٌٚ کٌٚج٠ح گ٠ح ٠ٌکْ ج٠ْح کٚتی ِعٔی ِ

ضٍؾ ِال ہے  "َلَٚ" کح ِعٔی ٠کٌْ ِ ٠ں  ی ِ وٚ جٌٚ جٔگ٠ٌَ ؾِ ٌؽحش عٌذی جٌ
ٔہ٠ں آضح ظٌ  ٌ وٌٚ ضک کٚتی ضعٍك ٔ وٚ ـٌجٌٚس ْے   .کح جْٹٌجذ٠ٌی/

 

٠ں ٚ ٌؽحش ِ َٚ کے ِعٔی جٌو  َل

ٚوج • حٌوجٌ پ  .ج٠ک لَْ کح ن

ٚ کٙحٔے کٚ ٍِے گح • وَٚن٠ٚں ک ٌنش ؾِ کح پٙي   .ج٠ک و

 .ضٙٚہڑ کح پٚوج ؾٚ نحٌوجٌ جٌٚ کڑٚج جٌٚ َہ٠ٌال ہٚضح ہے •

ْے وَٚنی جپٔی ن • نش ؾِ  ٌ َل کح ج٠ک و ٠ں گےوٚ  .ٌٚجک قحصي کٌ
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ٌ ذے  • ٙي وج ٚوج ڈٔٹ ٌج٠ہ پ ٘ح ٠ہ٠ؽ و ٚ ٌ کڑ ٠ٔہ َٙ ٠ٔٔحگ پ ٙ ک ؼيجٔحگ پ ٍ ِہ  ٌ ٚ ٍی ج ٠ ٌ َہ
نحٌوجٌ ہے گ جٌٚ   .ذٌ

 

َٚ کے ِضٌجـوحش  َل

ٌ َ ٚہ ٙ  ض

 ضٙٚہڑ

 ک٠کٹِ

 

٠ں َٚ کح ِعٔی عٌذی ٌؽحش ِ  َل

ْ ٌز جٌونح ٚ ْ ( . َِ َُ جألَغ٠ َِ طَعح ٚ َهلُّ ٌ ٌَزَ ج ْه شََؾ  (ئِ

: جٌؽٟٔ  جٌِعؾَ

َ لحضي َ: وّي طعح ٚ  .ََلُّ

•  ٟ ٌ ـ ٌٔهح ٘ي ج َ أ ٘ح طعح ٌُ ِ َ، غ ٌطع ٠ٙس ج ٌ ٌّز و ِ ٌز  ٔذحش( شؾ ٌ َ: )ج ٚ َهلُّ ٌ ٌز ج شؾ
 َِ َُ جألَغ٠ِ َِ طَعَح ٚ َهلُّ ٌ ٌَزَ ج ْه شََؾ َ: }ئِ ّٔ ٙ  .{ؾ

ٌ ذ٠س جٌِعحص عٌ  جٌِعَؾ: جٌٍؽس جٌ

ٌ ٌٔح ٟ ج ٗ ؾوّج ـ ٠ ٌ ٌ و َ: شؾ ٚ  .َل

 (5ٌْٕٚز جٌٚجلعس، آ٠س ٌلَ: )

َ: وٍِ ْجٌِعؾ مٌآ  حش جٌ

َ ٚ  :ََله
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ٌِ٘ح -1 َٔ غ ؾٙ حٌ ـٟ  ٘ي جٌٔ ٌز ٌِز و٠ٌٙس جٌٌجتقس ٠أوي أ َ: شؾ  .َلٚ

2- ْ٠ ِْ َٚ: ٔذحش ـٟ جٌذحو٠س ٌَٖ٘ وٌَ٘ ج٠ٌح  .َل

َ: وي طعحَ غم٠ي -3  .َلٚ

ٌِ ٚجٌَذو -4 ٍش ذحٌض ٜ عِ َٚ : قٍٚ  َل

ٌٌجتو  جٌِعؾَ: ج

ٌز ََ: شؾ ٚ َهلُّ ٌ  ج

٠ْٚط َ جٌ َ: جٌِعؾ  جٌِعؾ

  :َلَ

ٞ: ج" ٌ ٘ َ َُ وحالذضالعجألَ وِلح َْ َ، ٚجال ٚ َهلُّ ٌ ْ ج ِ َُ جٌفعي  َهْل ٌ. 

ٗ ُٗ جذضٍع َِ ََله َٟء ٚضَ ََ جٌش وَلَ َْ ٖ: ج ٠و ْ  ْ  .جذ

 َُ ٍَمُّ َُ: جٌضه ََلُّ ٠و ٚجٌضه َِ  .... جٌ

جٌعٌخ َ: ٌْحْ   جٌِعؾ

 

َی ٌؽش ٠ِں  َلَٚ کح ِعٔی جٔگ٠ٌ

 

َ ٚ  َلُ

NOUN (masculine) 

cactus, a prickly plant, infernal tree mentioned in the Qur'an 
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٠ں ظٌ ِ َٚ کی ضصح٠ٌٚ ِقمم٠ْ کی ٔ  َل

 

 https://goo.gl/images/PrGwq7۔1

 ۔2

https://goo.gl/images/P3epdD 

 ۔3

https://goo.gl/images/P3epdD 

 https://goo.gl/images/ZZJeJf۔4

 ۔5

https://goo.gl/images/ZZJeJf6 

 ۔6

https://goo.gl/images/We5EJ8 

 ۔7

https://goo.gl/images/ur2bHs 

 ۔8

https://goo.gl/images/0LtpNY 
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"َلَٚ" وٌنش جٌٚ جِ  طٌٚ پٌ  جْ ضِحَ ٌٔکِ ٠ِں جہي ٌؽش ٚضقم٠ك ٔے جپٔے 
ں ْے کْی ٔے ذٙی  ٠ِ ْ ٠کْ ج ے ٌ ٔے کی کٚشٔ کی ہ ْ کٌ کے پٙي کے ضع٠

٠ں وجني ٔہ٠ں ک٠ح ہے و ِ ٌِج ٚ َلَٚ کے ِعٔی ٠ح  ٌجٌٚس/جْٹٌجذ٠ٌی ک  .ـ

 

 جْٹٌجذ٠ٌیـٌجٌٚس/

ِحٌک ٠ِں پح٠ح  ِ  َ ٠ذح ضِح مٌ ؾٚ و٠ٔح کے ض ج٠ک نٚشِٔح جٌٚ نٚٔ يجتمہ پٙي ہے 
ٚق ْے کٙح٠ح ذٙی ؾحضح ہے ہے جٌٚ ش  .ذٙی ؾحضح 

 

٠ْ َذحْ ٠ِں  ٚي ہے جٌٚ جِ کح جْضعِحي جٹحٌ " الط٠ٔی ٌفظ ْے ِحن ـٌجٌٚ ٌفظ "
ْ ْے وجني ہٚج ہے ہ عٌذی َذحْ ٠ِں ٠ٚٔحٔی َذح  .ذٙی ہٚضح ہے، جٌذضہ ٠

 

وٍِسجٌالض٠ٔس fragola جٌوٍِس أصٍٙح ذحال٠طح٠ٌس ْ جٌ ٚيز ِ ْ frägula ِأن ِ frägum 

٠ٚٔح٠ٔس ذ٠س ِْ جٌ عٌ   Φράουλα ٌٚؤٙح ونٍش جٌ

 :فراولة

ح ـٟ ٔمي جْألضحي جٌفحضي )نَجٔس جألوخ(  ٚجٚ وِ مٗ ہللا  -ذوٌْ جٌ جٌِعؾَ  -ٚـ عْ 
 َ ٍ ٚ ويٌن ـٟ جٌٔطك ج٠ٌٚٔحٟٔ..ٚہللا أع ٘  .ذحٌصٚجخجٌعٌذٟ جٌقو٠ظ ٚ

 

 خالصہ کالم

ٚی ؼٍطی  ک ج٠ْی ٌؽ ٌجٌ و٠ٔح ج٠ َٚ ل َل  ٚ ِحٌی ضقم٠ك کے ِطحذك جْٹٌجذ٠ٌی ک ہ
ے، ٌہيج ذہش  ٚ ذٙی ٔظٌ جٔوجَ ک٠ح گ٠ح ہ ٌؾ ک ٙ ع ٠ں ٌؽش کے ْحضٙ ْحض ؾِ ِ ہے 
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٘ش  ال کٌج ٌجٌٚس/جْٹٌجذ٠ٌی کح کٙحٔح  ْے ٠ہ ذحش کہی ؾحْکضی ہے کہ ـ جط٠ِٔحْ 
ٌوو ؾحتَ ہے ذال ض ٚ. 

 

ہے ؾٚ قضٌش جِ  ٍکہ جِ شذہ کح جَجٌہ  َ کح ضع٠ْ ٔہ٠ں ذ صو َلٚ ِم ضقم٠ك کح 
ہٚج ضہح ْے ذعض ْحضہ٠ٚں کٚ پ٠وج  لٚي  و ِقضٌَ کے    جْضح

٠ں ذ٠حْ کتے ہ٠ں ِ َٚ کے ِعٔی  َل   ؾضٔی ضصح٠ٌٚ وی گة ہے ٠ہ جہي ٌؽش ٔے 

ہی جِ ِعٔی ٠ِں  ٚ کْی ٔے ذ ْٹٌجذ٠ٌی ک ـمط ٠ہ ہے کہ ـٌجٌٚس / ج ِحٌج ِمصو  ہ
ٌٚ پٌ ؼٍط ہے ذحلی وجني ٔ ٚی ط َلَٚ کح ِعٔی جْٹٌجذ٠ٌی کٌٔح ٌؽ ہی ک٠ح ہے ٌہيج 

َٚ کْٚٔح ہے جِ کح  ے جٌٚ نصٚصح ؾۂِی َل ٌِجو ک٠ح ہ َ کح جصي ِعٔی ٠ح  َلٚ
ٚ ہے جْ ضفحص٠ي ک٠ٍتے ضفح٠ٌْ کح ٌل ک٠حؾحتے َ ہللا ضعحٌی کی يجش ک  عٍ

َ  ٚہللا جعٍ

 

 کضذٗ: عذوجٌذحلی جنَٚٔجوٖ
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 41تنبٌہات 
ٌدائش پر ہللا تعاٰلی کا کالم  بچی کی پ

ِحضے  ـٌ حٌی جِ ْے  ؾخ ٌڑکح پ٠وج ہٚضح ہے ہللا ضع ٌٚج٠ش ذ٠حْ کی ؾحضی ہے کہ 
ٚ ہللا ضعحٌی  ؾخ ٌڑکی پ٠وج ہٚضی ہے ض ٚ جٌٚ  َ جپٔے ذحپ کی ِوو کٌ ہ٠ں ؾحؤ ض

٠ٔگے ہَ نٚو کٌ حٌے ذحپ کی ِوو  ِحضے ہ٠ں ؾحؤ ضِٙ  ـٌ

 حوالہ

ضٔو  ٔہ٠ں ہے٠ہ ٌٚج٠ش ذہی کْی ِْ ٚو  ں ِٚؾ   کضحخ ٠ِ

ٌذٔش   ٚ ٠ٔفم ـٟ ج ـأٔش عْٚ ألذ٠ن  ي٘خ   ٚي ٌٗ ج ٌٚو ـ٠م م ـٟ جٌ قو٠ظ ) ئْ ہللا ٠ٔف
الوز  ٚ ٔو  ٌ ع ٟ : ٠ُيَو ٌذ٠ٌٚض ٠س ج ٚ ِعح  ٚ ن (، لحي أذ ْ ألذ٠ ٚ ٚأٔح ع  ٟ ٘ذ ٙح جي ٌ ٚي  ـ٠م

ٗ ال أصي ٌ ٚ  . جٌذٔش، 

 الصہ

ْے ہے ٚج٠حش ٠ِں  ہڑش ٌ ْ گ  ٠ہ ٌٚج٠ش ذہی ِ

 جنَٚٔجوٖ یکضذٗ: عذوجٌذحل
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 44تنبٌہات سلسلہ نمبر 
 

 عورتوں کے فضائل
 

ْ کے ذعض ـضحتي جٌٚ  ْٚٹ ؾِ ٠ِں نٚجض٠ ٌی ج٠ک پ ے ٚج ٚجٹْپ پٌ چٍٔ
ٚو ہے ٚؾ ِ ٌٖ ٚ غٚجخ کح ضيک  ٌ  .ِنضٍؾ حالش جٌٚ جعِحي پٌ ِنضٍؾ جؾ

ٌؾہ ي٠ي ہ٠ں ٔو کچٙ ِ ْے   :جْ ہی ـضحتي ٠ِں 

ک ٔح٠حخ ضكفہ ہے .1  .عٌٛش نىج کح و٠ح ہٛج ج٠

ٚ عٌٛش کی قحٍِہ  .2 حَ عحَ عٌٛش کی کعش ٌو ٘ کٍ کعش ٌ 7ّٓٔ ْے ذڑ ّحَ  ٔ
 .ہے

ٌ ذ١ٛی جْے ضٍٓی وے ضٛ جْے ؾہحو کح غٛجخ ٍِطح ہٌ شٛ .3 ٍٙ آتے جٚ پ٠ٍشحْ گ
 .ہے

ہ ْکے .4 ٔ ٛ ْے ْ ٔے کی ٚؾہ  ٛ ، ؾٛ عٌٛش جپٕے ذچے کے ٌٚ  7ٓجِ ک
آَجو کٍٔے کح غٛجخ ٍِطح ہے  َ  .ال

وٚہٌ شٛ .5 ْے جٌٚ ذ١ٛی ج٠ک  ٠ں ٍْے کٛ ِكرص کی ٔظٍ  کٙ ضٛ جٌٍہ جٔہ١ں و٠
ْے و٠کٙطح ہے  .ِكرص کی ٔظٍ 

شٛ .6 ٛ جٌٍہ کی ٌجہ ہٌ ؾٛ عٌٛش جپٕے  ٠ں ک ٠ں ٚہ ؾٕص ، ذ١ٙؿےِ شِٛ ٕے  ہٌ جپ
 .ْحي پہٍے ؾحتے گی 5ْٓٓے 
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7.  ٚ ١ں ذٍکص ٘ضے عٌٛش آٹح گٛٔىؾ َق ِ ُ جٌٍہ" پڑ٘ے ضٛ جِ کے ٌ "ذٓ ٚلص 
 .ڈجي وی ؾحضی ہے

ے جٌٍہ جِ پٍ ٌٕعص ذ١ٙؿطح ہےؾٛ عٌٛش  .8 و کٛ و٠کٙطی ہ ٍِ   .ؼ١ٍ 

شٛ .9 ٕے  ٌ کے کہے ہٌ ؾد عٌٛش جپ جْے ذؽ٠  ٛ ٌہ ضٛ 7ٓجْ کے پ١ٍ وذحضٟ ہے ض
 .ْٛٔح صىلہ کٍٔے کح غٛجخ ٍِطح ہے

شٛ .10  ٛ ے جٌٚ ؾ ذٕىی کٍ حَ ٌَٚے کی پح ٌٛش ّٔ ٓ ع کی نىِص ہٌ ٛؾ پحکوجِ
ے ٌثے ٕؾص کے  ٹٙٚں کٍے جِ ک ے کٙٛي وآ جَ  .ہ٠ںؾحضے ٠تے وٌٚ

ٔے پٍ  .11 ک ذچے کے پ١ىج کٍ ْحي کی ّٔحَ کح غٛجخ جٌٚ ہٍ  75عٌٛش کے ج٠
ک وٌو پٍ  ک ج٠ ٛجخ ہےج٠  .قؽ کح غ

عٌٛش کرٙی ٕؾص  .12 ٕے ٚجٌی  ے ٍِ ٍو ْ ے ٚجٌی جٌٚ ؼ١ٍ ِ ٕ ذح٠ٌه ٌرحِ پہٕ

٠ں   .ہٛگیٔہ٠ں وجنً ِ

٠ں ؾہحو کح .13 ے ٌجْضے ِ ٚ جِ کٚ ہللا ک قحٍِہ ہٚضی ہے ض  ؾخ کٚتی عٌٚش 
ؾٌ ٍِضح ہے  .ج

ٔے جٌٚ ٌجش ذٌٙ عذحوش کح جؾٌ ٍِضح ہے .14 ٌکٙ  ٌَٖٚ ٚ وْ ٠ِں  حٍِہ عٌٚش ک  .ق

ٔوی ؾحؤ  .15 ٚ جْکٚ کہح ؾحضح ہے کہ جے ہللا کی ذ خ جِ کح ذچہ پ٠وج ہٚضح ہے ض ؾ
ع کٌٚ ٚ ٌْے ْے جعِحي شٌ ہٚچکے ٔتے  حٖ ِعحؾ  حٌے گٔ حٌے ْ  .ضِ

٘ پالضی ہے ضٚ ہٌ گ .16 وٚو ٔٹ کے ذوٌے قضٌش عٌٚش ؾخ جپٔے ذچے کٚ  ٚ ٙ
ؾٌ ٍِضح ہے آَجو کٌٔے کح ج  َ و ٠ِں ْے ج٠ک ؼال ال  .جِْحع٠ي ع٠ٍہ جاٌْلَ کی ج

ٔٹ پٌ ج٠ک ٠ٔکی ٍِضی ہے .17  .وٚو٘ کے ہٌ گٙٚ
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18.  ٖ ـٌشضٚں کٚ گٚج عَش  ٚ ہللا ٌخ جٌ ْي کٌضے ہ٠ں ض ؾخ ٠ِحں ذ٠ٚی ؾٔحذش کح ؼ
 .ذٔح کٌـ ٌِحضے ہ٠ں کہ ٠ِں ٔے جْ کی ِؽفٌش کٌوی

ظٌ ؾخ ک .19 ٠ں کحَ کٌضی ہے ہللا ضعحٌی جِ کٚ ٔ ے گٌٙ ِ ٚتی عٌٚش جپٔ
ْے و٠کٙضے ہ٠ں  .ٌقِش 

20. ٚ الو ٌڑکی ہ ؾِ کی پہٍی ج  .ذٌکش ٚجٌی ہے ٖٚ عٌٚش 

 

ٌق  تحق

َ ـضحتي کْی ذٙی صق٠ف ٌٚج٠ش ْے غحذش ٔہ٠ں ذٍکہ جکغٌ ذحض٠ں ضٚ  ٠ہ ضِح
ٚو ٔہ٠ں ٍِض٠ں ع ٌٚج٠حش ٠ِں ذٙی ضالٔ کے ذحٚؾ ٚضٚ ِ. 

 

 حوالہ

٠ٍش،  .1 ٚ الَء ذَٔش ضُ ٚ ٌق ٝ ج ِه ْ ٌز  ضُ ٌأز  عطهح ِ ِو٠ِٔس ج ٌ ْ ذح ٍن لحي: وح ٌ ِْ ِح ِِ ذ ْ أٔ ع
 ُْ ٠َه ٚأض ٠ٍٍس  ٌ ُخ ويه  ٟ ألضط٠ه ْ! ئِّٔ ٠ٔ ِ ِؤ ٌ َه ج ـمحٌش: ٠ح أ ٝ عحتشسَ  ٍ ٝ ونٍش ع ـؾحءش قضه
 ٟ ٌذِّ ٌضحزَ  ِ ن  ٌ ٟ ذي ٟ أذضؽ ٚؾ َ ِؾ  ٌقح  ٟ ٝ أونَُي ـ ُٟء قضه ، ـأؾ ؾُّ ََ ُ ِ  أ ٚ ٌ ٟ ع وأِّٔ

ٙح  ٌ ـمحٌش   ،ٟ ٖ ئاله لو أذؽضٔ ٌج ال أ ٚ  ،ٟ ُض عِّٔ ٌِ ٗ ـ٠ُع ُ ٍ ٟ، ـأْضمذِ ٗ عِّٔ َٙ ٚؾ ُِّٚي  ـ٠ُق
ِهح ؾحء لحي:  ٍ َ، ـ ٍْه ٚ  ٗ ٌِ ٚآ  ٗ ٠ ٍ ٝ ہللاُ ع ُٚي ہللاِ صٍه ْ ٌ َٟء  ٝ ٠ؾ ٟ قضه ٌق عحتشسُ: ال ضَذ

ٌو ٚ ٔٙح ش٠تًح؟ لحٌش عحتشسُ: ال،  ِ  َ ٘ي جذضعض ٚ َ؟  ٙي أضضو الِء ـ ْٚ ٌق ٠َف ج ٌ ٟ ألؾُو  ْ ئِّٔ
ـمحي:  ٌش ٌعحتشسَ،  ٗ ِح يو ٌ ٌش  الُء؟ ـيو ٚ ن ٠ح ق ٌ ٙح: ِح  ٌ ـمحي  َٚؾٙح،  َ  ٚ ؾحءش ضشو

؟  ٌِ ْ جألؾ ِ  ٟ ٌ َٚي ہللاِ! ـِح  ْ ٌ ِٚؾن، لحٌش: ٠ح  َ ٌ  ٟ ٚأط٠ع  ٟ ِع ْ ٌأزُ ـح ِ ٌ ٟ أ٠هضٙح ج َ٘ذ جي
ِِي  ٌَق ٟ ج ٙح ـ ٌ ِح  ٚ ٚؼِ  َه ٌ ٝ ج ٍ ٌأزِ ع ِ ٌ ٚج ٌأزِ  ِ ٌ ٝ ج ٍ ٚؼِ ع َه ٌ ٟ قّكِ ج َظ ـ ٌقو٠ ٌ ج ـيو

الوزِ  ِٚ ٌ َِ  ٚج  جٌم…..ٚجٌِفطح

ٞ: أِٔ ذْ ِحٌن -  .جٌٌجٚ
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ذْ قؾٌ جٌعْمالٟٔ -  .جٌِقوظ: ج

 .جٌِصوٌ: جإلصحذس -

 78ٕ/4جٌصفقس أٚ جٌٌلَ:  -

ٍٖ ؾوج - ٚج  ٖ ْٔحو ِقوظ: ئ ٌ َ ج  .نالصس قو

 

َ جٌِؤ٠ِْٔ!  .2 الء، ـؾحءش ئٌٝ عحتشس ـمحٌش: ٠ح أ ٌز ٠محي ٌٙح جٌقٚ وحٔش جٌِأز عطح
 ْ٠ أَ ْٟ ٌن جٌفوجء ئٟٔ  َؾ ئ٠ٌٗ ٔف َٚؾٟ وي ٠ٌٍس قضٝ وأٟٔ جٌعٌِٚ أ ٔفْٟ ٌ

ؾٙٗ عٟٔ  ذٟ ـ٠قٚي ٚ ٌضحش ٌ يٌن ِ َٚؾٟ ـأذضؽٟ ذ وني ـٟ ٌقحؾ  أؾٟء ـأ ـ
ٌقٟ قضٝ  ال ضذ ـمحٌش ٌٙح عحتشس: ال ٌأجٖ ئال لو أذؽضٟٔ،  عٌض عٔی، ٚ ـأْضمذٍٗ ـ٠

الء ٚ ٌق ٠ف ج ٌ ٟ ألؾو  ِح ؾحء لحي: ئٔ ٍ ، ـ ََ ٍْه ٚ  ٗ ٠ ٍ ٝ ہللاُ ع ٚي ہللاِ صٍه ْ ٌ ٟء  ؛ ـٙي ٠ؾ
: ِحٌن  ٚ َٚؾٙح، ـمحي ٌٚوْ ؾحءش ضشو َ ِٔٙح ش٠تح؟ لحٌش عحشس: ال،  ٘ي جذضعض ٚ  َ أضضو

ـحِْعٟ  ٌِأز  ٌ ذٟ أ٠ضٙح ج ٘ ٚ ِح يوٌش ٌعحتشس، ـمحي: جي ح قٚالء؟ ـيوٌش ٌٗ ٔق
ٝ ہللاُ  ُٚي ہللاِ صٍه ْ ٌ ـمحي  ٌ؟  ْ جألؾ ِ  ٟ ٌ َٚي ہللاِ! ـِح  ْ ٌ ٚؾن، لحٌش: ٠ح  َ ٌ  ٟ ٚأط٠ع

الء ٚ ٍق ٌ  ََ ٍْه ٚ  ٗ ٠ ٍ ِوحْ ع أٚ ضضعٗ ِْ  ٌـع ش٠تح ِْ ذ٠ضٙح ِْ ِوحْ  ٌأز ض : ٠ٌِ ِْ جِ
ؤٟ ٠ح  عيذٗ، لحٌش: َ ظٌ ہللا ئٌٝ عذو لطـ  ، ِٚح ٔ ٠و ذيٌن جٌصالـ ئال ٔظٌ ہللا ئ٠ٌٙح ضٌ

 ٌ ٙح وأؾ ٌ  ْ ٚؾٙح ئال وح َ  ْ ِ ِي  ْ ضق ٠ ِ ٍ ْ ِ ٌ ْ ج ِ ٌأز  ِ ْ ج ِ  ِ ٠ ٌ َٚي ہللاِ! لحي:  ْ ٌ
ٙح ذ َ جٌمحتَ جٌِنذش ـايج أٌضعضٗ وحْ ٌ وٜ جٌصحت ضٗ ٔح ـطِ وي ٌضعس عضك ٌلذس ـايج 

ـمو وف٠ش ِح ِضٝ؛ ـمحٌش عحتشس: ٠ح  فٟ جٌعِي  ضأٔ ٌأز جْ ْ جٌِْحء أ٠ضٙح جٌِ و ِ ِٔح

 ٗ ٌأض ِ ْ ٠أني ذ٠و ج ٠ِ ٍ ْ ِ ٌ ْ ج ِ ٌؾي   ْ ِ ـمحي: ِح  ٌؾحي؟  ٍ ٌ ْحء ـِح  ٔ ٍ ٌ ٘يج  َٚي ہللاِ!  ْ ٌ
ٙح ْٚ قْٔس ـايج لذٍ ٙح ـعشٌ ٔم ٘ح ال وضخ ہللا ٌٗ عشٌ قْٔحش ـايج عح ٚو ـعشٌْٚ  ٠ٌج

ْوٖئال  ٌز ِْ ؾ ٌِ جٌِحء عٍٝ شع ٠ ٌَ ضٍْٗ  غَ لحَ ئٌٝ ِؽ ِٚتس قْٔس ـايج ؾحِعٙح 
 ٗ ٟ ذ ٘ ٠ذح ٌ ٚؾيه  َه  ْه ہللاَ ع ٌ نط٠تحش ٚئ ٗ عش ٚقط عٔ ْٔحش  ٌ ق ٗ ذٙح عش ٌ خ ہللا  وض

٘حـ حؼضْي ِْ جٌؾٔحذس  و ذٌو ٘يٖ ج٠ٌٍٍس جٌشو٠ َ ـٟ  ذوٞ لح ٚج ئٌٝ ع ظٌ جٌِالتوس ـ٠مٚي جٔ

ٗ أش فٌش ٌِٗؤِٔح أٟٔ ٌذ  .ٙووَ أٟٔ لو ؼ
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ٞ: أِٔ ذْ ِحٌن -  .جٌٌجٚ

ٌجق جٌؤحٟٔ - ْ ع  .جٌِقوظ: جذ

ٌش٠ٌعس - صوٌ: ض٠َٔٗ ج   جٌِ

 ٖٕٓ/ٕجٌصفقس أٚ جٌٌلَ:  -

- ْ ِٚ٠ ِ ْ ٠حو ذ َ ْ الء ِ  .الصس قوَ جٌِقوظ: جٌ

 

حٌ جألٔٚجٌ ) ـٟ ذق ٌٚجٖ جٌِؾٍْٟ  ـمو  حٌٍفظ جٌِيوٌٚ  ( ـمحي: ـمحي 5ٕٕ/ٓٓٔجٌقو٠ظ ذ
٘و صٍٝ ہللا ع٠ٍ ؾٌ وِْ ؾح قٍِش وحْ ٌٙح ِْجال ٌِأز ئيج  ٗ ٚآٌٗ: ٠ح جَ ٍِْس! ئْ جٌ

ْذ٠ي ہللا عَ ٚؾي، ـايج ٚضعش ل٠ي ٌٙح: لو ؼفٌ ٌن ئذنـ حْضأٔفٟ  حٌٗ ـٟ  ِٚ ْٗ ذٔف
ِحع٠ي ٌٚو ئْ ٌ ٌلذس ِْ   .جٌعِي، ـايج أٌضعش ـٍٙح ذوي ٌضعس ضق٠ٌ

 

ذْ جٌٔذٟ ملسو هیلع ہللا یلص  َ ج ْالِس قحضٔس ئذٌج٠٘ جٌٌؾحي ٚقو٠ظ ْٚي ہللا! ئٔن ضذشٌ  لحٌش: ٠ح ٌ
 ٘ٚ ِْ َٚؾٙح ٚ ٌٚال ضذشٌ جٌْٔحء. ـمحي: أِح ضٌضٝ أقوجوْ أٔٙح ئيج قٍِش  ذن٠

٘ي  َ أ ٍ َ ٠ع ٌ ٍك  ٌط ْذ٠ي ہللا، ـايج أصحذٙح ج  ٟ َ ـ َ جٌمحت ٌ جٌصحت ٙح أؾ ٌ  ْ ٌجٍض وح عٔٙح 
ع ٌٚو٘ح ِْ ٌذٔ ؾٌ ٠ َ ٚضعش ٌ ٌز أع٠ْ، ـايج  فٟ ٌٙح ِْ ل ٙح جٌِْحء ٚجألٌض ِح أن

ٌَٚ ٠ِص ِصسئال وضخ ٌٙح ذيٌن قْٔس  .ؾٌعس، 

وٌ عْح ذْ  ْ ٚج ذْ ْف٠ح ْْ ج  .أنٌؾٗ جٌق

 .ٚلحي جألٌذحٟٔ: ِٚضٚع

 

 خالصہ کالم
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ٌِعضذٌ جٌٚ ٔحلحذي ذ٠حْ ہ٠ں، ؾذکہ صق٠ف ٌٚج٠حش  ْضٔو، ؼ٠ ِ َ ـضحتي ؼ٠ٌ  ٠ہ ضِح
ْ کے ذہش ْے ـضحتي ٚجٌو ہٚتے ہ٠ں، جٌذضہ ـض٠ٍش ِٔذٌ  ٠ں نحضٚ ِٕ ٌچہ  ٓ جگ

ْے غحذش ہےقو٠ظ  ْ کے جلٚجي  ٠کْ ذعض صقحذہ ٚ ضحذع٠ ں ٌ  .ْے غحذش ٔہ٠

ٚ شو٠و  ٘ َ ٠غذش ذي  ٌ ٚ ٚعحً  ـ ٌ ِ  ٞ ٚ ٌ ٚلو   ،َ ٍ ٘ي جٌع َ ذعض أ ٟ وال ٌ ؾحء ـ ٘يج جألغ
٘ي جٌعٍَ ذٚضعٗ عؾ قوَ ذعض أ  .جٌض

 ْ : "ٚلحي ٚجغٍس ذ ٌٖ ٌطذٟ ـٟ ضف٠ْ ٘ي جٌعٍَ ـٟ ئ٠ٌجوٖ لحي جٌم ِٚع يٌن ضْح٘ي ذعض أ
 ِْ٠ ِْ ْ ْمع: ئ ْ ہللا ضعحٌٝ لحي: " جال ٚيٌ وٌ،  ٝ لذي جٌي ٌِأز ضذو٠ٌ٘ح ذحالٔغ ٌ ج

ظ ٌ " ـذوأ ذحالٔح يوٚ ٠ٙخ ٌِْ ٠شحء جٌ ٚ  ."٠ٙخ ٌِْ ٠شحء ئٔحغح 

 

 وضاحت

ٕضٔذ٠ہحش  ٠ش کی  ٕ جَِ  جکغٌ ٚجخ و٠ح گ٠ح ضہح جٌٚ  ْٚٹ کح ؾ ں چٔٚکہ ج٠ک پ ٠ِ

َ ٚضع کح ٌگحو٠ح ضہح   ذ٠ٔحو پٌ قک

ٚ ِْ گہڑش کہح گ٠ح ْٹ ک ٚ ش جِ  ٌہيج جِ پ ذٚ ٘ ـض٠ٍش کح غ ٠ٌکْ جِ َ ج٠ک آو

ْٹ کی صقش ک٠ٍتے کحـی ٔہ٠ں ٚ  پٌٚے پ

 

َ  ٚہللا جعٍ

 

 جنَٚٔجوٖ یکضذٗ: عذوجٌذحل
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 43تنبٌہات سلسلہ نمبر 
 

 زنا کی سزا
 

ٔمشذٔوی صحقخ کی ٠ہ ْخ  حٌ  ٔے آ٠ح کہ ِٚالٔح يٚجٌفم حِ ْٚجي ْ گيشضہ ؤٚں ج٠ک 
حش ْے غحذش ہ٠ں؟  ذحض٠ں ٌٚج٠

: شٌک کے ذعو ْے ذڑج گٔحٖ َٔح  وٌْٚج ْخ 

 

َٚ ہٚضی ہے کہ ؾٚ شنص  � ْے ٠ہ ذحش ِعٍ جقحو٠ظ ِذحٌکہ کح ِطحٌعہ کٌٔے 
ہٚؾحتے )٠عٔی ٌِ ؾحتے( ضٚ  ے ـٚش  ٚذہ کتے و٠ٔح ْ ٌٚ ذؽ٠ٌ ض َٔح کح ٌِضکخ ہٚ ج

ٌِحت٠ں گے۔  ْنضی ـ  ٌ ِ پ ٌی ج ٙي ؾحضح ہے۔ َّللّا ضعح ٖ ک َ ٚج ٌ ٚں کح و ِص٠ذض  ٌ ِ پ ج
ہٌ عِي  ے ہٌ  نٌش کح ٍِضح ؾٍضح عيجخ ہٚگح۔ جْکی جِ کٚ َٔح ک کے ذوٌے آ

ي وٌؼ ي٠ي ہے  :ضفص٠

 

چہٌٖ ْٔٚجٌضح ضٙح (1) ے ٌتے  قٌَ ک  .ؼ٠ٌ ِ

ہٚگح - ٌٖ ٠ْحٖ  وْ چہ  .ل٠حِش کے 

 

ْے و٠کٙضح ضٙح (2)  ٌ ِقذّش کی ٔظ  ٚ ٌے ک َ کے چہ ٌ ِق  ٌ  .ؼ٠

 .ل٠حِش کے وْ چہٌے کح گٚشش گٌ ؾحتےگح -
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(3)  ٌٖ َ کٚ و٠کٙ کٌ جِ کح چہ قٌ  .کٙي ؾحضح ضٙحؼ٠ٌ ِ

چہٌے کٚ آگ ْے ِشضعي ک٠ح ؾحتےگح - وْ جِ کے   .ل٠حِش کے 

 

ْے وي ٌگی کی ذحض٠ں کٌضح ضٙح (4)  َ قٌ  .ؼ٠ٌ ِ

ٙے گح - وْ ٌٚضح ہٚج جٹ  .ل٠حِش کے 

 

ے ٌگحضح ضٙح (5) ْے ۂْی ِيجق کٌکے لہمہ  َ قٌ  .ؼ٠ٌ ِ

وْ پ٠ٹضحچالضح جٹٙےگح -  .ل٠حِش کے 

 

اِللحش کٌکے نٚٔ (6) قٌَ ْے   .ہٚضح ضٙح ؼ٠ٌ ِ

٠ں جٹٙےگح - ِ وجِ قحٌش  ْ جٌٚ ج وْ ؼِگ٠  .ل٠حِش کے 

 

ظٌ ْے و٠کٙضح ضٙح (7) َ کٚ شہٚش کی ٔ قٌ  .ؼ٠ٌ ِ

ْہ آٔکٙٚں ٠ِ ڈجال ؾحتےگح - وْپگٙال ہٚج ٠ْ  .ل٠حِش کے 

 

ے ٌتے چي کٌ گ٠ح (8) َ کی اِللحش ک قٌ  .ؼ٠ٌ ِ

وْ پحؤں ٠ِں آگ کی ذ٠ڑ٠حں پۂحتی ؾحت٠ں گی -  .ل٠حِش کے 
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ٌےؼ٠ (9) قٌَ کے ہحضٙٚں ٠ِں ہحضٙ ڈج ِ ٌ. 

٠ں آگ کی ہضٙکڑ٠حں پۂحتی ؾحت٠ں گی - ٚں ِ  .ل٠حِش کے وْ ہحضٙ

 

ے )ذْٚہ ٠ٌٔے( ْے کی (10) ْے َٔح کی جذضوجء ِٔہ ِالٔ  َ قٌ  .ؼ٠ٌ ِ

٠ں ڈجال ؾحتےگح - ِ  َ ٌ ؾۂّ ٠ٹ ک ْ ٙ ٔہ کے ذي گ ِ  ْ ِش کے و  .ل٠ح

 

وْ ْے گٌو ِالتی (11) قٌَ کی گٌ  .ؼ٠ٌ ِ

٠ں آگ کی َٔؾ٠ٌ ڈجٌی ؾحتےگیل٠حِش کے و - ٌوْ ِ  .ْ گ

٠ذح ض٠ِ ٔکحش ہ٠ں مٌ   ض

ہٚج کہ ؾضٔی ضفص٠ٍی َْج َٔح کے عِي کی  � ْے غحذش  ٌؾہ حال عذحٌش  ٔو ِ
ی َْج ٠ہ ہے کہ  ٌٚ گٔحٖ کی ٔہ٠ں ٍِے گی جٌٚ ْخ ْے ذڑ ٍِےگی جضٔی کْی ج

ْحت٠ں گے،  ٌ ٠ں گے ذٍکہ ٌعٔض٠ں ذ ٌ ٔہ٠ں ک ٔو  ْ ٔٚح پ َ ہ ٌی ہِکال ٠ں َّللّا ضعح ْٚج کٌ ٌ
 .گے

 ٚ ٚں ک ٍ ْ ٌی ٔ ِش ضک آٔے ٚج ٚ، ل٠ح ٚں ک ٚ، ذّچ ٌے جہي نحٔہ ک ٠ں، ہِح ِ ٌی ہ َّللّا ضعح
ْ٠ . )آِ ِحۓ. ـٌ ْے ِقفٚظ  ٌ ؾٍِہ ِضعٍم٠ْ کٚ َٔح   (جٚ

 

وجِش ذٌکحضہَ � ٔوی صحقخ  ٔمشذ الٔح پ٠ٌ يٚجٌفمحٌ جقِو  ش ِٚ ٌ ٠ہ ِضِْٚ قض

ے، ؾْ قضٌجش  ْے ٠ٌح گ٠ح ہ ٠و ضفص٠الش کی کضحخ "ق٠ح جٌٚ پحکوجِٔی"  َِ  ٚ ک
٠ں و٠کٙ ْکضے ہ٠ں حخ ِ ٚں جِ کض  .و٠کٙٔی ہ



87 |  ٌ ِذ  صفقۂ ٔ
 
 

 

 الجواب حامدا ومصلٌا �

 

ذ٠ال{ کۂح  حء ْ ٚ ِمضح ٚ ْ تے لٌآْ ِؾ٠و کح جِ کٚ }ـحقشس  جِ عِي کی لذحقش ک٠ٍ
 .کحـی ہے

حٌ کے کْی کضحخ  ٚو ضالٔ ذ٠ْ ٌٖ ذحٚؾ ْٚجي ٠ِں يکٌ کٌوٖ َْجؤں کح ضيک جٌذضہ 
٠ں ٔہ ِي ْکح جٌٚ ؾہحں  ٚضٚعحش ِ ٠ذح ِ مٌ ں ٖٚ ْخ ض حظ ٍِے ہ٠ ٠خ جٌف لٌ ٠خ  لٌ

٠ں ْے ہ٠ں ِ. 

 

 حوالہ

ـاْ ؼض  حٌ،  ئٌٝ جٌٔ ٌِ ذٗ  َ أ ِح ِأل ہللا ع٠ٔ٠ٗ ٔحٌج غ قٌ ظٌز  ٌأز ٔ خ ِْ جِ ِْٚ أصح
ٌِأز  ضٗ ٚأٌِ ذٗ ئٌٝ  جٌؾٔس، ِْٚ صحـف ج قِ ذضٗ ٌٚ ذصٌٖ عٔٙح أوني ہللا ـٟ لٍذٗ ِق

وجٖ ئٌٝ ع حِس ِؽٌٍٚس ٠ حٌ، ٚئْ ـحوٙٙح قٌجِح ؾحء ٠َٚ جٌم٠ ٌِ ذٗ ئٌٝ جٌٔ ٗ، غَ ٠ؤ ٔم
ٌؾي قٌجِح  ٚعش جٌ ٚجٌٌِأز ئيج طح ح ٟـ جٌو٠ٔح أٌؾ عحَ،  وٍِس وٍِٙ ذِ ذوي  ق

ٌَ ِغي ِح عٍٝ  ْ جٌٚ ٚ ٚجلعٙح ـع٠ٍٙح ِ ، أٚ ذحشٌ٘ح، أٚ ـحوٙٙح، أ ٙح ٚ لذٍ َِٙح، أ ـحٌض
ٌَٖ ٌَٚٚ٘ح، ِْٚ ؼٔ ٍِِْح ـٟ  ٙح وحْ ع٠ٍٗ ٚ ٌؾي، ـاْ ؼٍذٙح جٌٌؾي عٍٝ ٔفْ جٌ
َ أؼٔ جٌٔحِ ٠ٌٍٍِِْْ،  ع ج٠ٌٙٚو، ألٔٙ ِٔح، ٠ٚقشٌ ٠َٚ جٌم٠حِس ِ ٚ شٌجء ـ٠ٍِ  ذ٠ع أ
ٍٗ ئٌٝ ٔفْٗ، ِْٚ  ٚ ٚو عٗ ہللا ـضٍٗ،  ْ ؾحٌٖ ئيج جقضحؼ ئ٠ٌٗ ِ ْٚ ِْٚ ِٔع جٌِحع

 َ ؾٙح ٌ يش َٚ ٌأز آ ذي ٌٗ عيٌ، ٚأ٠ِح جِ ال ٠م قٌ ِح ع٠ٍٙح،  ٍ٘ن أ ٚوٍٗ ئٌٝ ٔفْٗ 
ٔس ِْ عٍِٙ ْ ال ق ٚ وٌ٘ ٚلحِضٗ، ضمذيصالضٙح،  ٚ صحِش جٌ ضٌض٠ٗ، ٌٚ ح قضٝ ضعضذٗ ٚ

 َ ي ِْ ٠ٌو جٌٔحٌ ئيج ٌ ش أٚ ٚأعضمش جٌٌلحخ، ٚقٍِش عٍٝ جٌؾ٠حو ـی ْذ٠ي ہللا ٌوحٔ
ٌَ ْ جٌٚ ن ِ ٌؾي ِغي يٌ ض٠ٗ ٚضعضذٗ ٚلحي: ٚعٍٝ جٌ  .ضٌ
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- ِ ذْ عذح ٞ: أذ٠ٌٌ٘ٚز ٚج  .جٌٌجٚ

- ٞ ذٚص٠ٌ  .جٌِقوظ: جٌ

ٌٙز - ٌز جٌِ ن٠ صوٌ: ئضقحؾ جٌ  .جٌِ

ؾَء  -   9ٕٔ/ٕأٚ جٌصفقس:جٌ

- ٌ ذْ جٌِقذ  .قوَ جٌِقوظ: ويخ ِْ وجٚو 

 

َ  ٚہللا جعٍ

 

 کضذٗ: عذوجٌذحلی جنَٚٔجوٖ 
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 42تنبٌہات 
 حضرت علی کا خطبہ بغٌر الف

 (خطبہ مونقہ)

================================================ 

ٚي  ٠ں ج ے ۔ جِ نطذہ ِ ٠ٌ ج٠ٌِِْٔٚ قضٌش عٍی کح ہ نٌ ج٠ک ٌفظ ٠ہ نطذہ جِ ضح آ
قٌؾ ہے  ٠ں جٌؾ ج٠ْح  ذی َذحْ ِ ٚ قحالٔکہ عٌ ٠ں جٌؾ ہ ؾِ ِ ٔہ٠ں ہے  ذٙی ج٠ْح 

 ؾٚ ْخ ْے ٠َحوٖ ِْضعِي ہے۔

ؾِع ضٙے  ٠ںٌ کٙح ہے کہ ج٠ک ٌَٚ چٔو جصقحخ ج٠ک ِمحَ پٌ  ٚي ِ ْت ِظحٌخ جٌ
ہٚتی کہ ٚع    جٌٚ ذقظ شٌ

ؾٍِہ " ؾِ کے ذؽ٠ٌ کٚتی  قٌؾ ج٠ْح ہے  ٠ں کْٚ ْح  ؾی ِ ٌٚؾ ضہ پٌٚج ٔہ٠ں ق
ْخ ٔے جضفحق ک٠ح کہ  ٠حوٖ جْضعِحي ٠ٚ  ْے َ ْخ  ٚ ْکضح جٌٚ جٌفحظ ٠ِں ؾِ کح  ہ

َ کٌٔح ٔح ِِکْ ہے۔  "جٌؾ کے ذؽ٠ٌ کال

ٔضے ہی قضٌش عٍی ٔے ـی  ْ ٚو ضٙے۔ ٠ہ  ذٙی ِٚؾ ٌش عٍی  جِ ِقفي ٠ِں قض
٠ں ٔہ صٌؾ کِحي کح آت٠ٔہ  ذی َذحْ ِ نطذہ عٌ جٌذو٠ہ ٠ہ نطذہ جٌشحو ـٌِح٠ح۔ ٠ہ 

خ ؾحضح ہے۔ ج٠ک وجٌ ہے  ٘ کٌ جْٔحْ ق٠ٌش ٠ِں ڈٚ ذٍکہ جْکح جٌوٚ ضٌؾِہ پڑ
ـٌِحت٠ے۔ ٌٌٚ ِطحٌعہ   ٌِضذہ ض

  :عربی

==================== 

کٍِۃ  قِۃ ٚضِش  ْذمش ؼضذہ ٌ ش ِٔہہ ٚ ْذمضہ ٔعِضہ ٚ قِوٖ ٚ عظِ قِوش 
قِوضہ ٚ عوٌش لض٠ۃ  ۃ ٚ ذٍؽش قؾضہ  ش٠ مٌ ذٌ ذٚذ٠ضہ ِضنف٠ع  a ٚٔفيش ِ و ِ قِ

ذٚو٠ہ  ٖذع ْضع٠و ِْ ٚ ع٠و ِ ْ نط٠ضہ ِعضٌؾ ذضٚق٠وٖ  و ِ  ِٔفع
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 ٚ  ٖ ٌ شُو ٚ ْٔض ٖ ٚضْضع٠ٔہ  ْ ـض٠ٍضہ و٠ٔ٠ہ  َ ٠شؽي ع ٚ ِؽفٌضہ ضٔؾ٠ہ ٠ ٌذہ   ْ ِ ِي  ٚ ِ
ٌوضہ  ٚ ـ  ْ ٚل ِ ٍص  ِن ُٙو عذو  ٌہُ ضش ٙوش  ٚ ش ٠ہ  ٍ ْ ذہ ٔٚضٚکي ع ِ ٚ ٔ ٚ ٙو٠ضہ  ْٔض

ٌ ٚ ٍِکہ  ک ـی  ٠ ٌ ٌہُ ش  ِ ٠ ٌ  ْ ِي ع ٚق٠و عذو  ٚقوضُہ ض  ٚ  ْ ْ ِض٠م ِ ٚ ِ ٠و  ٌ ٌہُ ضف  ْ َ ٠ک
 َ ٚ ٔظ٠ٌ عٍ ْ ٚ ٔض٠ٌ ْ ٚ ِع٠ ٌ ٚ عٚ ش٠ٌٚ ٠َٚ َ ـی صفقہ ؾي عْ ِ ٌٚی ٠ْٙ
َي  ٠ َ ٌَ ٚ ضفضي ٌ فٌٚقکَ ـعوک ٚ ضک ٌٙ وعصی ـؽ ـم ٍک  نذٌ ٚ ِ طٌ ـ ٚذ ـغٌ 

ْ ذمٚضہ  ٌو ِضِک َ ذعَضہ ُِضف َ خ ِضع ٌ ٚ لذي کي شی  ٘  ٚ ٍہ شی  ِ کِغ ٠ ٌ ٚي  َ ٠ ْ ٌ ٚ
ٌَٚ ٠قط  صٌ ٌٖ ٠عِٖٚ ٠ٌِ ٠وٌکہ ذ ٠ٔع ذص٠ٌ ٠ِْع ِضموِ ذعٍٖٚ ِضکذ ٚی ِ ظٌ ل ٔ

ٚذعو  ٌـہ ضٌخ ـذعو  ْ ع عْ ٚصفہ ِْ ٠صفہ ٚضي عْ ٔعضہ ِ ؾَ  َ ٖ ع ٌٚؾ ٌق٠
ٚی  ٚ ذطٔ ل ؾ نفی  ٌط ٌُ ٖ ي  ٖ ٚ ٠ٚؾ ـعہ  ٌ ٠ ٚ  ٖ ٚ ْ ٠وع ِ خ وعٚضہ  خ ٠ؾ٠ ٌ ـم
ٚذضہ قؾ٠َ  ٚعم ذہ ِٚؾعہ ٌقِضہ ؾٔہ ع٠ٌضہ ِٚٔمضہ  مٚ ٌقِضہ ِْٚعضہ ٚع ٚ

ٚذمَضہ ؛ ِ ٚوضہ  ِو ِ 

 ٚ ٌہ  ٚ ْ ٌ ٙوَش ذ٠عظ دمحم    عذوٖ ٚصف٠ہٚش

ٌـ ٔہؽ جٌالؼہ ؾٍو )  (4ش

٠ْٚطی( کفح٠ش  -: نوٹ ؾٚجِع) ؾِع جٌ ٌِلَٚ ہے  ٠ہ نطذہ جْ کضخ ٠ِں ذٙی 
دمحم  قِو  الي ۔ ج ٌ ْْ ج ذٌٚق ٠ں ج ٌؾحي ِ َ شحـعی ، جِ کے  ذْ ٍِْ ٌطحٌخ ۔ دمحم  ج

ٌٖ ہ٠ں۔  ؼ٠ ٚ ذْ کٍخ  ؾٌی  ضک ٠ہ نطذہ  4ٖٙ، ْے 4ٖ7ْذ غحذش ذْ ذٔوجٌ، 
ذ٠ہ ٠ِں ش٠ٌک ضٙح۔ؾحِعہ وِشك کے و٠ٌِ ہ عٌ  حْ جوذ٠

 قٚجٌہ

ٗ َ ٌٚ ہللا ٚذٌوحض ٠وَ جاٌْل  ٚعٍ

 

َ ٚذحٌن ـ٠و ـموَ ہللا  ٚ 
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ٌضٟ ہللا عٔٗ ْ ع  ٘يٖ جٌنطس ال ضغذش عْ أ٠ٌِ جٌِؤ٠ِٔ

 ٟٚ٘ ِِح ٠ٌٚؼ ٌٗ جٌٌجـضس

 نالصہ کالَ

ِ نطذے کح صٌؾ ج ِ نطذے کے جٌفحظ کی ٌکحکش  )ؼ٠ٌ ِع٠حٌی ہٚٔح( جٌٚ ج
٠ي ہے کہ ٠ہ نطذہ ش٠عہ ٌٚجـض  ٌ ٠ں ہی پح٠ح ؾحٔح جِ ذحش کی ٚجضف و کی کضخ ِ

َ   ِْ گہڑش جٌٚ خ جصي ہے ٚہللا جعٍ

 کضذہ عذوجٌذحلی جنَٚٔجوٖ
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 45تنبٌہات سلسلہ نمبر 
 

ٌان  نماز کے فضائل اور سزاؤں کا ب
 

ْ عذحوش ہے، جْکے  ٠ حٌی کی ـٌض کٌوٖ عذحوضٚں ٠ِںْ ے جـضي ضٌ َ ہللا ضع
حٌ ہ٠ں ؾٚ لٌآْ ک٠ٌَ جٌٚ صق٠ف  ـضحتي ٘ٔے پٌ ٚع٠و٠ں ذے شِ جٌٚ ٔہ پڑ

 .جقحو٠ظ ْے غحذش ہ٠ں

 

ْٚجي ْحِٔے  � حَ کے ِضعٍك کچٙ ٌٚج٠حش ذطٌٚ  گيشضہ کچٙ عٌصے ْے ِٔ
 :آت٠ں

 

 :الحدٌث الول

ے ٚجٌے ٚک پحٔچ جٔعحِحش و٠تے ؾحت٠ٔگے  :ِٔحَ پڑ٘ٔ

 .جِ پٌ ٌَق کی ضٔگی ٔہ ہٚگی ☆

 .ہٚگحلذٌ کح عيجخ ٔہ  ☆

 .ٔحِہ جعِحي وجۂے ہحضٙ ٠ِں و٠ح ؾحت٠گح ☆

ْے گيٌ ؾحتےگح ☆ ٌـ ض٠َی   .پٍصٌجط پٌ ْے ذؾٍی کی ط

ہٚگح ☆  .ذؽ٠ٌ قْحخ ؾٔش ٠ِں وجني 
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نِِ وٌجِحش ■ حٌٝ ذ ٗ ہللا ضع   :ِْ قحـظ عٍٝ جٌصٍٚجش جٌِوٚضذس أ

ـع عٔٗ ض٠ك جٌع٠ٔ .1 ٌ ٠. 

جٌمذٌ .2 ـع عٔٗ عيجخ  ٌ ٠ٚ. 

 .٠ٚعط٠ٗ وضحذٗ ذ٠ِ٠ٔٗ .3

ؾ .4  .٠ٌِٚ عٍٝ جٌٌصجط وحٌذٌق جٌنحط

خ .5 قْح ٠وني جٌؾٔس ذؽ٠ٌ  ٚ. 

 

دٌث الثانی  :الح

چٙ عيجخ و٠ٔح  ؾٚ شنص ِٔحَ ٠ِں ْْضی کٌضح ٘ے جِ کٚ پٔوٌٖ عيجخ ہٚٔگے: 
ْ لذٌ ْے ٔکٍضے ٚلش جٌٚ ض٠ ٠ں  ْ لذٌ ِ ٚش کے ٚلش، ض٠ ٠ں، ض٠ْ ِ ِ. 

ْٚ ـٝ لحي  ■ ٚي ہللا ملسو هیلع ہللا یلص: ِْ ضٙح ْس عشٌ عمٚذس: ْضس ِٔٙح ٌْ نِ ٌصالز عحلہللا ذ
جٌمذٌ ؾٗ ِْ  نٌٚ ذٌ، ٚالغس عٔو  غالغس عٔو جٌِٚش، ٚالغس ـٝ جٌم ٚ  .ٝـ جٌو٠ٔح، 

 :جٌْضس جٌضٝ ـٝ جٌو٠ٔح ○

1- ٌٖ  .٠َٔع ہللا جٌذٌوس ِْ عِ

ؾٙٗ -2 ْف ہللا ٠ِْحء ٌجصحٌق٠ْ ِْ ٚ ِ٠.  

ؾٌ ہللا -3  .وي عٍِٗ ال ٠ؤ

ٗ وعحء  -4 ع ٌ ٌـ ٌٝ جٌِْحءال ٠   .ج

 .ضمضٗ جٌنالتك ـٝ وجٌ جٌو٠ٔح -5
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6- ْ ـٝ وعحء جٌصحٌق٠ قظ   ٌٗ ِ٠ ٌ.  

و جٌِٚش ○  :ٌغالغس جٌضٝ ضص٠ذٗ عٔ

 .ج( جٔٗ ٠ِٚش ي٠ٌال)

ٚش ؾحتعح)   .جج( جٔٗ ٠ِ

ْ عطشٗ) ی ِ حٌ جٌو٠ٔح ِح ٌٚ مٟ ٠ِحٖ ذق ٚش عطشحْ ٌٚٚ ْ  .ججج( جٔٗ ٠ِ

○ ٖ  :ٌغالغس جٌضٝ ضص٠ذٗ ـٝ لذٌ

ٌٖ قضٝ ضضٍؾ جضالعٗ ج( ٠ض٠ك ہللا) ذٌٖ ٠ٚعص   .ع٠ٍٗ ل

ٌ٘ح) ؾِ ٝ لذٌٖ ٔحٌج ٠ضمٍخ ـٝ    .جج( ٠ٚلو ہللا عٍ

ٝ جٌشؾحع جاللٌع ٠ضٌذٗ عٍٝ ضٌٗ صالز جٌصذف ) ٗ غعذحْ ٠ِْ ط ہللا ع٠ٍ ججج( 
ٝ جٌعصٌ ٚ٘ويج  ظٌٙ جٌ ٌٙ ِْ جٌ ٌظٌٙ ٚعٍٝ ضض٠٠عٗ صالز جٌظ ِْ جٌصذف جٌٝ ج

ْذع٠ْ  ـٝ جالٌض  ٚص   .ٌيجعحٚوٍِح ضٌذٗ ٠ؽ

ٌٚؾٗ ِْ جٌمذٌ جٜ ٠َٚ جٌم٠حِس ○  :ٌغالغس جٌضٝ ضص٠ذٗ عٔو ن

(ٗ ؾٙ ٚ ٌِ َ عٍٝ ؾ ْ ٠صقذٗ جٌٝ ٔحٌ ؾٙٔ  .ج( ٠ٍْط ہللا ع٠ٍٗ ِ

ؾٙٗ) ع ٌقَ ٚ قْحخ ـ٠م َ جٌ ٚ حٌٝ ج٠ٌٗ ذع٠ْ جٌؽضخ ٠   .جج( ٠ٔہللا ضع

٠و ٠ٚ ہللا ذٗ جٌٝ جٌٔ) َِ ٚؾي قْحذح شو٠وج ِح ع٠ٍٗ ِْ  ہللا عَ قحْ تِ ججج( ٠ حٌ ٚذ
ٌ مٌج  .جٌ

 

 :الحدٌث الثالث
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چٙٚڑٔے پٌ و٠ٔح ٠ِں ہی ِنضٍؾ  ِحَ کے  ٚ ہٌ ٔ ِحَ ٔہ٠ں پڑ٘ضح جِ ک ؾٚ شنص ٔ
 .َْجت٠ں ٠ٍِں گی

َ ہٚگح ☆ چٙٚڑٔے پٌ چہٌے کح ٌٔٚ نض  .ـؾٌ کے 

َ ہٚگی ☆ ے پٌ ٌَق کی ذٌکش نض  .ظٌٙ کے چٙٚڑٔ

 .عصٌ کے چٙٚڑٔے پٌ ٚؾحہش نضَ ہٚگی ☆

 .ٚالو ٠ِں ذٌکش ٔہ ہٚگیِؽٌخ کے چٙٚڑٔے پٌ  ☆

َ ہٚگی ☆  .عشحء کے چٚٙڑٔے پٌ ٠ٔٔو کی ٌجقش نض

ي ہللا ملسو هیلع ہللا یلص ■ ْٚ   :ٚلحي ٌ

ؾٙٗ ٌٔٚ ٜ جٌفؾٌ ـ٠ٍِ ـٝ ٚ   .ِْ ضن صالز جٌصذف ج

لٗ ذٌوس ٌَ ٠ِ ـٝ  ظٌٙ ـٍ   .ْ ضٌن صالز جٌ

ؾٙٗ لٚز   .ِْ ضٌن صالز جٌعصٌ ـ٠ٍِ ـٝ ٚ

٠ِ ـٝ  ٌِؽٌخ ـٍ ٌِزِ ضٌن صالز ج الٖو غ   .جٚ

ِٗ ٌجقس ٠ِ ـٝ ٔٚ  .ِٚ ضٌن صالز جٌعشحء ـٍ

 

دٌث الرابع  :الح

 ج٠ک ٌٚج٠ش ٠ِں ٘ے کہ

چہٌے پٌ  ٠ں ال٠ح ؾحت٠گح کہ جِ کے  ْ جِ قحي ِ ے ٚجال ل٠حِش کے و ِٔحَ چٙٚڑٔ

٠ں ٌکٙی ہٚتی ہٚٔگی طٌ  :ض٠ْ ْ
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 !جے ہللا کے ؼصے کے ِْضقك• جے ہللا کے قك ٚک ضحتع کٌٔے ٚجٌے!  •

ٌـ  • ٚ ؾِ ط َش کح قکَ جٌٚ قك ضحتع ک٠ح ہے آؼ ض ضٚ ٔے و٠ٔح ٠ِں ہللا ٌخ جٌع
٘ے قِش ْے ِح٠ِٚ   .ہللا کی ٌ

طٌ ِوضٚذحش ■ ؾٙٗغالغس أْ ٚ ـأٗ ٠أضٟ ٠َٚ جٌم٠حِس ٚعٍٝ   :ٚـٟ ٌٚج٠س: 

ہللا طٌ جٌغحٟٔ: ٠ح ِنصٚصح ذؽ  .جٌْطٌ جألٚي: ٠ح ِض٠ع قك ہللا. جٌْ

ہللا س ہللاجٌْطٌ جٌغحٌظ: وِح ض٠عش ـٟ جٌو٠ٔح  قِ ٌ ْ ِ َ  .ـ ي٠ِ ج٠ٌٚ

 

ٌق  تحق

قخ ٌ ہللا  ٚ قضٌش ش٠م جٌقو٠ظ صح ٚ ٌٚج٠ضٚں ک ْ و ٠ ْے جٌٚ ٚج٠حش ٠ِں  جْ ٌ
٠ں ٔمي کٌٔے کے ذعو ـٌِح٠ح  :ٔے "ـضحتي جعِحي" ِ

٠ٌکْ جِ ٠ِں ؾضٔی  ِؾٙے ٔہ٠ں ٍِی  ٌی جگٌچہ عَح کضخ قو٠ظ ٠ِں  ٠ہ قو٠ظ پٚ
ٚ عيجخ يکٌ کتے گتے ہ٠ں جْ ٠ِں  ٚجخ  َْ کے غ ْے جکغٌ کی ضحت٠و ذہش ْی ل

حَ، ذحخ جٚي، صفقہ:  ْے ہٚضی ہے. )ـضحتي ِٔ ٚج٠حش  ٌٖٕ 5) 

 

 حوالہ

ضس ِٔٙح ـٟ جٌو٠ٔح، ٚغالغس ِٔٙح  ٌز نصٍس: ْ نِِ عش ٗ عحلہللا ذ ْٚ صالض ِْ ضٙح
ٌٖ ٌؼ ِْ لذ ٌٖ، ٚالغس ِٔٙح ضص٠ذٗ ٠َٚ جٌم٠حِس ئيج ن ح ـٟ لذ و جٌِٚش، ٚالغس ِٔٙ   .عٔ

 :وجٌ جٌو٠ٔح ـأِح جٌضٟ ضص٠ذٗ ـٟ

ـع  ٌ ٌٖ، ٚجٌغحٌغس ٠ عِ َلٗ، ٚجٌغح٠ٔس ٠ٔـَع ہللا جٌذٌوس ِْ  ٌوس ِْ ٌ ٌـع ہللا جٌذ ٙح ٠ ـأٌٚ
نحِْس  ، ٚجٌ قظ ٌٗ ـٟ وعحء ٌجصحٌق٠ْ ؾٗٙ، ٚجٌٌجذعس ال  ہللا ٠ِْحء جٌصحٌق٠ْ ِْ ٚ
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ـع ہللا وعحءٖ ئٌٝ  ٌ ، ٚجٌْحوْس ال ٠ ؾٌ ع٠ٍٗ عٍِٗ ِْ أعِحي جٌذٌ ال ٠ؤ وي عِي ٠
، ٚأِح  ٝ جٌِْحء ٌ ٖ ئ ٌ ٟ لذ ٗ ـ َعؾ ٍوحً ٠ ِ  ٗ ٚوي ہللا ذ ٙح ٠ ٌ ٚ ٖ: ـأ ٌ ٟ لذ ٔٙح ـ ِ  ٗ ٟ ضص٠ذ جٌض

 ٗ ٠ ٍ ٗ أذوجً، ٚجٌغحٌغس ٠ض٠ك ہللا ع ٌ ة  ٖ ـال ٠ض ٌ ٟ لذ ٍِس ـ ْ ظ ٚ ٌم٠حِس، ٚجٌغح٠ٔس ضو َ ج ٚ ٠
 ٗ ـأٌٚٙح ٠ٚوي ہللا ذ  :ٌٖ ٌؼ ِْ لذ ٌٖ ئٌٝ ٠َٚ جٌم٠حِس، ٚأِح جٌضٟ ضص٠ذٗ ِٔٙح ئيج ن لذ

ٗ ـ ٙ ٚؾ  ٌ ٝ ق ٍ ٗ ع ْقذ ٍوحً ٠ ٠الً، ِ ٚ ْحذحً ط خ ق ْ ٌم٠حِس، ٚجٌغح٠ٔس ٠قح ٌصحش ج ٟ ع
نٍؾ ِْ  ْٚي ہللا ملسو هیلع ہللا یلص }ـ َ، غَضال ٌ ال ٠َو٠ٗ ٌٚٗ عيجخ أ٠ٌ ظٌ ہللا ئ٠ٌٗ ٚ ٚجٌغحٌغس ال ٠ٔ

٘ خ{..ج ْ ضح ِ ْ ؼ٠حً ئال  ٚ ٍم ؾ ٠ ٚ ْ ٚجش ـ ٙ ؾ أضحعٚج جٌصالز ٚجضذعٚج جٌش ٍ َ ن ٘  ذعو

 

 حوالے کی تحقٌق

ٚخ  ● ٚع ِوي ٚ قو٠ظ ِٚض   .عٍٝ جٌٔذٟ ملسو هیلع ہللا یلص٘

حطي ٌِوخ  ● ٗ ذ ي ٚقوَ ذأٔ ٟ ـٟ ٠َِجْ جالعضوج ٘ذ ٌٖ جٌي ٚضٚع -يو  .٠عٔی ِ

جْ) • ٌ ـٟ ٌْحْ ج٠ٌَِ ذْ قؾ ٌٖ جٌقـحظ ج ظحٌ٘ 9ٖٙ-8ٖٙ/ٙٚأل  ٚ ٘ ( ٚلحي: ٚ
ٌطٌل٠س  ..ٌذطالْ ِْ أقحو٠ظ ج

صٚـ٠س  .٠عٟٔ أٔٗ ِْٚ ضع ذعض جٌ

ال ¤ ي جٌِٚضٚعحش" ـٟ "ي٠ ٠ْٚطٟ  ٌٖ جٌ ٞٚيو ؾَٚ  .ذْ جٌ

ٌجق ـٟ ض٠َٔٗ جٌش٠ٌعس ) ¤ ذْ ع حٌ 4ٔٔ-ٖٔٔ/ٕٚويٌن يکٌٖ ج ٔؾ ذْ جٌ ي: ٌٚجٖ ج ( ٚلح
ٌز  .ِْ قو٠ظ أذٟ ٠ٌ٘

٠حو  • َ ْ وٌ ذ عذحِ عٍٝ أذٟ ذ ذْ جٌ ذْ عٍٟ  دمحم  ٌو ْ: قو٠ظ ذحطي  لحي ـٟ ج٠ٌَِج
ٞ  .ج٠ٌْٔحذٌٚ

: ٘ٚ ظحٌ٘ جٌذطالْ ِْ أقحو٠ظ جٌطٌل٠س •   .ٚلحي ـٟ جٌٍْح
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٠ْ" )ٚجٌقو٠ظ ي ¤ ٞ ـٟ وضحذٗ "ضٔذ٠ٗ جٌؽحـٍ ٌلٔو ٠ظ جٌِْ ذٚ جٌٍ ( ٖٕٔ-ٕٕٔوٌٖ أ
ؾِحعس أعطحٖ  نِِ ـٟ جٌ ٝ جٌصٍٚجش جٌ َ عٍ ْ وجٚ ذص٠ؽس جٌض٠ٌِض ـمحي: ٠ٚمحي ِ

نِْس  ٟ عٌشز نصٍس ذوال ِْ  ٙح غٔض قٖٚ؛ ٌٚؤٗ ؾعٍ وٌٖ ذٔ َ ي نِِ نصحي غ ہللا 

 .عشٌ نصٍس

ظ وْٗ ذعض جٌصٚـ٠س ـٟ وضحخ جٌوذحتٌ ٌٍ • ٘يج جٌقو٠  . ي٘ذٟٚ

 

حِ  ● ذْ جٌعذ ْ عٍٟ  ٚ دمحم ذ ٘ ٚٚضعٗ  ذٗ  ٌو  ٞ ٚع، ٌٚجي ٌِوخ ِٚض ٘يج قو٠ظ 
حٌ ٞ جٌعط  .جٌذؽوجو

٘ذٟ ـٟ ج٠ٌَِجْ) • ٞ قو٠غح 5ٖٙ/ٖلحي جٌي وٌ ذْ ٠َحو ج٠ٌْٔحذٌٚ (: ٌوخ عٍٝ أذٟ ذ
ٝ ال ـٟ ضحٌن جٌصالز...جٔضٙ   ذح

 

ذْ قؾٌ ـٟ "ٌْحْ ج٠ٌَِجْ" ) ¤ ٕ/5ٚلحي ج 95 :)ٔٓٓ4 

ذْ  ذْ عٍٟ  ذٌٞٚ دمحم  ٠حو ج٠ٌْٔح ذْ َ حٌ ٌوخ عٍٝ أذٟ ذوٌ  ٞ جٌعط حِ جٌذؽوجو جٌعذ
ٟ ْ عٍٟ جٌِٚج٠َٟٔ ش٠م ألذٟ جٌٌْٔ ٜ عٔٗ دمحم ذ ن جٌصالز ٌٚ  .قو٠غح ذطال ـٟ ضح

ْ أذٟ  ِْٟ ع عْ  ـعٟ عْ ِحٌن  ْ ٠َحو أنيٖ عْ جٌٌذ٠ع عْ جٌشح يوٌٚ جْ جذ عَ جٌِ َ
ْٚ صالضٗ ـعٗ "ِْ ضٙح ضٟ ہللا عٔٗ ٌ عحلذٗ ہللا  صحٌف عْ أذٟ ٠ٌٌ٘

ْسعشٌ نصٍس"...جٌقو٠ظ نِ   ذ

ؾٌ • ذْ ق َ جٌقحـظ ج ضٙٝ وال ْ ِْ أقحو٠ظ جٌطٌل٠س.... ج ال ظحٌ٘ جٌذ  ٚ ٘ ٚ. 

ذْ 4ٕٔٔ/ٚيوٌٖ جٌؤحٟٔ ـٟ "ض٠َٔٗ جٌش٠ٌعس" ) ¤ حٌ ٚٔمي واَل ج ٔؾ ٌ ْذٗ الذْ ج ٔٚ )
ْ ؾٌ ـٟ جٌٍْح  .ق
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َ )4/47ٓٚلو ْتٍش عٔٗ جٌٍؾٔسجٌوجتِس ٌالـضحء ) • ٌل ٘يج جٌقو٠ظ ( 8ٙ89(  ـمحٌٚج: 
 .ذحطي

  

 خالصہ کالم

ظ ْے غحذش ٔہ٠ں،  ٚں ٌٚج٠حش جْ جٌفحظ کے ْحضٙ کْی ذٙی صق٠ف قو٠ حٌ ٠ہ چ
وٌْش ٔہ٠ں، ِٔحَ کے  ٚ قو٠ظ کہہ کٌ ذ٠حْ کٌٔح ٠ح چٙحپٔح  ٚج٠حش ک ٌہيج جْ ٌ

ْی کٚ ذ٠حْ  ٌٖ ِٚؾٚو ہے ج َ جٌشحْ ين٠ ـضحتي ٠ِں صق٠ف جقحو٠ظ کح ؾٚ عظ٠
 .جٌٚ عحَ ک٠ح ؾحتے

 

َ  ٚہللا جعٍ

 

 کضذٗ: عذوجٌذحلی جنَٚٔجوٖ
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 تنبٌہات سلسلہ نمبر 46

 

ٌں شادی  قرٌبی رشتہ داروں م

 

ْے ذچحت٠ے ▪ ٚلٚـی   ..جپٔی جٚالو کٚ ذے 

 :ملسو هیلع ہللا یلصـٌِحْ ِصطفی  ●

الو کٌَِٚ پ٠وج ہٚضی " ٚ ک٠ٚٔکہ جِ ْے ج ٠ذی ٌشضہ وجٌٚں ٠ِں شحوی ٔہ کٌ لٌ
 ."ہے

ذْ جالغ٠ٌ، ؼ:) ال  (جٌِکضذس جٌع٠ٍِس ذ٠ٌٚش ٖٙٓ، ص:ٖجٌٔٙح٠س

 

٠ں شحوی کی  • ٚں ِ ٌ ٠ذی ٌشضہ وج لٌ جِ ) ٌ ہللا جٌٚ٘حخ ٔے  جذْ جٌصذحغ ع٠ٍٗ 
٠ں  ِ الو  ٚ ِحً ج ٚ ِ ْے ع  ِ ٌِحتی کہ: "ج ْ ـ ٚؾہ ٠ہ ذ٠ح ک  َ کی ج٠ ٌے( قک ِحٔعش ٚج ِ

 "ذےٚلٚـی پ٠وج ہٚضی ہے

ٍِمْ" ) ذْ جٌ ٠ٌٔ ال ٌجٌِ ٌز 5ٓٓ/7-499جٌذو ٌجٌٙؾ  (وج

ٚی ہےجِحَ شحـعی ع٠ٍٗ  • ٌِ ٚی ْے  ٌم  :ٌقِس ہللا ج

ـی " ٚ ٚل ِحً ذے ٚ ِ ٠ں ع ِ الو  ٚ ِ کی ج ٠ں شحوی کٌضح ہے ج ِ  ْ ٔوج ٚ شنص جپٔے نح ؾ
ہٚؾحضی ہے  ."پ٠وج 

(" ٍمْ"  ذْ جٌِ ٠ٌٔ ال ٌجٌِ ٌز 5ٓٓ/7-499جٌذو ٌجٌٙؾ وج ) 
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ہٌں • ھٌمن فرماتے  ٌه رحمة ہللا الم  :المہ ابن ملقن عل

ْے ذٙی ٠ہ ذحش غحذش "  ."ہےقم٠مش قحي جٌٚ ِشحہوے 

ٍِمْ" ) ذْ جٌ ٠ٌٔ ال ٌجٌِ ٌز 5ٓٓ/7-499جٌذو ٌجٌٙؾ  (وج

 

مة ہللا القوی •  :فرمان امام شافعی علٌه

٠ں " جٚالو ِ ٠ں ٔہ٠ں ذ٠حہی ؾحض٠ں جْ کی ں ِ ؾِ نحٔوجْ کی عٌٚض٠ں ؼ٠ٌٚ
 ."ذےٚلٚـی پ٠وج ہٚؾحضی ہے

ٖجٌضٍن٠ص جٌقذ٠ٌ ٌٍعْمالٔی" ) ٚشٔ/9ٓ  (..وجٌ جٌکضخ جٌع٠ٍِس ذ٠ٌ

 

ہٌںالمہ حافظ  •  :ابن حجر عسالنی قدس سرہ فرماتے 

جْ کی جاٚلو "  ٚ ہ وجٌ ہٚں ض ٠ذی ٌشض لٌ ٚی  ْے ٠ہ ذحش غحذش ہے کہ ٠ِحں ذ٠ ؾٌذے  ض
ے ٚلٚـی ہٚضی ہے ٠ں ذ ِ". 

 (وجٌ جٌِعٌـس ذ٠ٌٚش 5/9ٖٔـضف جٌذحٌی: )

 

 الجواب باسمه تعالی

ذہ جٌٚ  ؾٌ ِقض ض ِحٔعش  ٠ں شحوی کی ِ ِ پِ  ٠ذی ٌشضہ وجٌٚں کے و٠ٌِحْ آ لٌ
چٙ ظٌ ہی ہے ک  .ِنصٚص قحالش کے پ٠ٔ ٔ

، لٌآْ ِؾ٠و  ٔوی غحذش ٔہ٠ں ٚ قو٠ظ ٠ِں جِ کے ِضعٍك کٚتی ِِحٔعش ٠ح پحذ لٌآْ 
َش  ـ کی جؾح ْے ٔکح  ْ ٌ نٚجض٠ ٌشضہ وج ٠ذی  ٌ ٚ ل ٔذی ک ٌٰی ٔے جپٔے  ٠ں ہللا ضعح ِ

 .وی
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َٚجَؾَن  َْ َن أَ ٌَ ٍَْٔح  ٍَ ُّٟ ئِٔهح أَْق ٌٔهذِ َٙح ج ٝ: }٠َح أ٠َُّ ٌ ٍَوَْش لحي ضعح َِ َِح  َٚ ْه  ُ٘ ٌَ ٚ ٟ آَض٠ََْش أُُؾ اٌلهضِ ج
َن  ذََٔحِش نَحالَضِ َٚ َن  ٌِ ذََٔحِش نَح َٚ َن  ِهحضِ ذََٔحِش َع َٚ َن  ِِّ ذََٔحِش َع َٚ َن  ٠ٍَْ ُ َع ِهح أَـَحَء َّللاه ِِ َن  ُٔ٠ ِِ َ٠

 ْْ ِ ئِ ّٟ ٍٔهذِ ٌِ َٙح  َْ َ٘ذَْش َْٔف َٚ  ْْ َِِٔسً ئِ ْؤ ُِ أَزً  ٌَ ِْ َٚج َن  َِعَ  َْ ٌْ َ٘حَؾ  ٟ اٌلهضِ ْْ ٠َْْضَِْٔوَقَٙح  ج ُّٟ أَ ٌٔهذِ ٌَجَو ج أَ
 َْ ٠ ِٔ ِِ ْؤ ُِ ٌْ ِْ ج ٚ ْْ ُو ِِ َن  ٌَ ٍَوَْش ○ نَحٌِصَسً  َِ َِح  َٚ  َْ ِٙ َٚجِؾ َْ ٟ أَ َْ ـِ ِٙ ٠ْ ٍَ ٌَضَْٔح َع َِْٔح َِح ـَ ٍِ لَْو َع

خ:  ِق٠ًِح{)جألقَج ٌَ ًٌج  ٚ ُ ؼَفُ َْ َّللاه وَح َٚ ٌَؼ   َن َق ٠َْ ٍ َْ َع ٚ ٌَِو٠ْاَل ٠َُو  َْ ُٙ َِحُٔ  (5ٓأ٠َْ

ٌ ـٙي ٌ ٗ ض ْ ـ٠ ٚ وح ٌ ٚ ٌؾي،  ٍ ٌ ْحء  ٔ ٌ ْ ج ِ ٠ذحش  ٌ ٌم ٗ ئذحقسُ ج ٠ٌف : ـ٠ ٟ  ص ٌآٔ ج ٔص  ل
 َُ ٌقو٠ ٌُع ج ٗ جٌشح ِح أذحق ٍ حٌٝ–ِح أُذ٠ف، ـ ٗ ال  –ْذقحٔٗ ٚضع ٍْ أٔ ِ ِؤ ٔو وي  غذش ع

 .ضٌٌ ـ٠ٗ

ِ عِي کی جؾحَش ٔہ  ● ٚ ہللا ضعحٌی کذٙی ج ٠ں يٌج ذٙی ٔمصحْ ہٚضح ض جگٌ جِ ِ
 .و٠ضے

 

  کا عملنبی ملسو هیلع ہللا یلص

٠ذی ٌشضے وجٌ ہی ض٠ٙں لٌ ِطہٌجش  ٌ جَٚجؼ  ہ جٌْالَ کی ٠َحوٖ ض  .آپ عٍ

َ ٍِْس ٚقفصس  • َ ِْ ألٌذحتٗ، عحتشس ٚأ ال ٔذٟ ع٠ٍٗ جٌصالز ٚجٌ َٚجؼ جٌ ٚؼحٌخ أ
ْش ِْ  ـٟٙ ٠ٌ ْ٘، وٍْٙ ِْ ألٌذحتٗ، ِح عوج صف٠س ذٔش ق٠ٟ  ٌِ ٚؼ٠ٌ ٔش ع ذ

لٌذحء َ أ ئال ـٙ  .ألٌذحتٗ، 

  

ٌھم اجمعٌن کا عملصحابہ کرام   رضوان ہللا عل

٠ں ہی ذ٠حٖ وی ض٠ٙں  ں ِ ٚں ذ٠ٹ٠حں ل٠ٌذی ٌشضہ وجٌٚ حٌ َ ٔے جپٔی چ ہ جٌْال آپ عٍ
ي جِ پٌ ٌہح ہے  .جٌٚ آپ کے ذعو ذٙی صقحذہ کح عِ
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ٔؾی جِحِس  ْگی ذٙح طِٗ کے جٔضمحي کے ذعو جْ کی  قضٌش عٍی ٔے قضٌشـ ح
طٌـ قضٌش عٍی کی جک خ ْے ٔکحـ ک٠ح، جْی  حـ جْ ذٔش ٠َٔ ٚں کح ٔک غٌ ذچ٠

ہٚج فٌ ٌضی ہللا عٔٗ کے ذ٠ٹٚں ْے   .کے چچح ؾع

 

حٌن کا عمل  سالف صال

ٟ ہللا عٔٙح  ٌض خ  ٔ٠ َ ٝ، ـأِحِس ذٔش  ْ ضُقص ْ أ ِ  ٌ ْ أوغ ٌق٠ ؾ جٌصح ٍ ْ ٌ ـعحي ج -أ
ذٟ ملسو هیلع ہللا یلص ٚـحز نحٌضٙح ـحِطس  -قف٠وز جٌٔ ٗ ذعو  خ ٌضٟ ہللا عٔ ذٟ  ذْ أ ضَٚؾٙح عٍٟ 
َ ٌضٟ ہللا عٔٙح ٚ َ وٍغ خ ٚأ ٔ٠ َ  :ْ ٠ٔ و جٌقْ ٌجء ٌضٟ ہللا عٔٙح ذع ٘ جٌَ  .ٚأٔؾذش 

عِٙح  ْ ٞ: جذ خ، أ ذٟ طحٌ ذْ أ ذْ ؾعفٌ   .ـأِح ٠َٔخ: ـضَٚؾٙح عذو ہللا 

 ،ٌ ٟ ؾعف ٝ ذٔ ٍ ٟ ع ُْش ذٔحض ٟ: ئِٔح قذ ٍ ـمحي ع خ،  ٌنطح ْ ج ٌ ذ ِ َ: نطذٙح ع ٚ َ وٍغ ٚأ
ٌِ طٍ ٌضٟ ہللا عْ جٌؾ٠ِع ٌ ع وٌ ؾٙح ٌٗ ٌِح  َٚ َ  .غ

 

 ظر سےطبی نقطہ ن

٠و جٌصفس جٌؽحٌذس  َ خ ٠ ٌ ٚجؼ جأللح َ  ْ ٚي ذأ ٌم ْ ج ِو ِحً ٠ ٚ ِ ٚع ٌجؼ:  ْ ـ َ جٌو٠ ٌ ع ٚ جٌووض
ٚجؼ  َ  ِ ٠تس، عو ْ ٌ ْ جٌصفحش ج ِ ٚصحً ئيج وحٔش  ٘ح نص َ ٌ ٠ذ ٚ ٘ح،  ٠ؤوو ٚ ٌز  ْ ٟ جأل ـ

و َٚجؼ جأللحٌخ ذأؾحخ  ٙو ض٠س ٠ٚ ٌِ و ـٚٙ ٠مٍي ِْ جٌع٠ٚخ جٌؾ٠ِْس ٚجٌ جألذحع
ٌِجض جٌ ٙح أطفحي ِصحذ٠ْ، ألْ ذعض جأل ٍ ِ ْؾ٠ٔس ذفعي عٚج ٚ ِٔسً  ْ وح ٚ ٌجغ٠س ضو ٚ

ِالؤٖ، ص:  ٘ـٕٖٔجٌٌٚجغ٠س. ]جٌغمـحس جإلْال٠ِس، صالـ ٘ٔوٞ ٚ  (..ج

ٚج عٍٝ لٌَٚٙ أوٌس  َ ٌَ ٠م٠ِ حٌخ،ئال أٔٙ ء ِْ جٌَٚجؼ ذ٠ْ جألل ِٚع ضقي٠ٌجش جألطذح
َجي  ٝ جٔع ٌ ٌجض ئ ِ ٖ جأل ٘ي خ  ْذ  ْ ٚ َ ٠ع ٚ ن،  ٌ ٌز ي ٚ ٌ ٝ ص٠ ٍ ٠الً لحطعحً ع ٌ اٚل و ذي 

حٌخ،  جٌطفٌجش ْالالش جٌِنضٍفس ٚجٌِضٔٚعس ـٟ َٚجؼ جألل ٌز ـٟ جٌ جٌِضٔق٠س جٌضح
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ٟ وضحخ ِموِٗ  و٠ْ ٔصٌش ـ ٌٌ ِذحشٌ. )وِح لحٌٗ ؾِحي جٌ ٠ٌِٚ ٌَٚجؼ جأللحٌخ ض

عٍَ جٌٌٚجغس  (ـٟ 

حٌخ خ ِْ َٚجؼ جألل ٘ٚ ِٚلؾ جٌط  .ٚ٘يج 

ٚ آپِ  ● ٚ ض ِحٌی ہ ٚغی ذ٠ ٚتی ٌِٚ ٠ں ک وجْ ِ ڈجکٹٌ قضٌجش کہضے ہ٠ں کہ جگٌ نحٔ
نطٌٖ ہٚضح ہے  ٠ں پ٠ٍٙٔے کح  جٚالو ِ حٌی آگے ٠ں ٖٚ ذ٠ِ ٠ں شحوی کی صٌٚش ِ ِ

ٌٖ کَ ہٚضح ہے ٠ں جِ کح نط صٌٚش ِ ٌٔے کی  ٌشضہ ک ٠ں  ٚں ِ  .ؾذکہ ؼ٠ٌ

ؾٌذہ ہے، ٚکتی ٠م٠ٔی ٠ح لطعی ذحش ٔہ٠ں ٠کْ ٠ہ ذحض٠ں ِقض ض ٌ. 

   

ٌق      واٌات کی تحق  ر

ْ ٌٚج٠حش ٍِضی ہ٠ں ٚضٚع پٌ ض٠  ..جِ ِ

ه  :تنبٌ

حٌخ ِغي  :جألقحو٠ظ جٌٚجٌوز ـٟ جٌضقي٠ٌ ِْ َٚجؼ جألل

ٚٚج" .ٔ ٚج ٚال ضض  ."جؼضٌ

٠حً " .ٕ ِٚ ٍك ضَح ٌو ٠ُن ٚ ٌ ْ ج ٠ذس ـا ٌ ٌم ٌجذس ج ٌم  ."ال ضٔوقٚج ج

َٚؾٚج جٌْٔحء عٍٝ لٌجذحضْٙ، ـأٗ ٠وْٚ ِْ يٌن جٌمط٠عس" .ٖ  ."ال ضض

●  ٝ ٍ ٚي ص ْ ٌ ٌ َ ج ْ وال ِ ْش  ٠ ٌ ٚ ٙح،  ٌ ٚعس ال أصَي  ٚض ِ ظ  ٙح أقحو٠ ٍ ٖ و ہللا ع٠ٍٗ ٘ي
 ٝ ٙ ؾ ٠ٔ ٚو٠ ٟء  أصالً،  ٗ ش ٌو عٔ ٠ َ ٌ ٟء ، ذي  ِخ ش ٘يج جٌذح  ٟ ـ  ٗ ال ٠صُف عٔ ٚ  ،َ ٍ ْ ٚ

ٖ ْ ذعو ِ  ٗ ٠ض ٌ ٟ ي ٞ ـ ٌ ْ ٠ ْ ٝ أ ٍ ٌص ع ٚق  ،ٗ ٠ ٍ ظ ع ٚق  ،ٗ ٍ ـع  ٚ ٘ ٍٟء  ْ ش  .ع

ٔہ٠ں جٌٚ ٔہ ہی لحذي جْضوالي ہ٠ں  .٠عٔی ٠ہ ض٠ٔٚں ٌٚج٠حش غحذش 
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ٌٚو ٠نٍك ضح٠ٚح" .ٔ ٠ذس ـاْ جٌ مٌ  ."الضٔکقٚج جٌمٌجذس جٌ

ٌَٚ پ٠وج ہٚضح ہے ٠ں شحوی ٔہ کٌٚ ک٠ٚٔکہ ذچہ کِ ٚں ِ ٌ ٠ذی ٌشضہ وج لٌ  .٠عٔی 

 

٠ًح .1 ٚ ٍَُك ضح ٌَو ٠ُن ٚ ٌ ْه ج ٠ذسَ، ـا ٌ ٌم ٌجذسَ ج ٌم  .ال ضِٔوقٚج ج

- ْ ذْ جٌٍِم  .جٌِقوظ: ج

- ٌ ٠ٔ ذوٌ جٌِ  .جٌِصوٌ: الصس جٌ

 79ٔ/ٕجٌصفقس أٚ جٌٌلَ:  -

٠خ ]٠عٟٔ ال ٠عٍَ ِْ ٌٚ - وظ: ؼٌ لحي ـٟ جٌِموِسالصس قوَ جٌِق  .[جٖ وِح 

 

٠ًح .2 ٚ ٍُك ضح ٌَو ٠ُن ٚ ٌ ْه ج ـا ٠ذسَ  ٌ ٌم ٌجذسَ ج ٌم  .ال ضَٔوقٚج ج

ذْ - ذوٟ )ال  . (جٌِقوظ: جٌْ

 .جٌِصوٌ: طذمحش جٌشحـع٠س جٌوذٌٜ -

 ٖٓٔ/ٙجٌصفقس أٚ جٌٌلَ:  -

ٔحوج - ئْ و ٌٗ  َ أؾ ٌ :  .الصس قوَ جٌِقوظ

ٍكُ  .3 ٌَو ٠ن ٚ ٌ ْ ج ٠ذسَ؛ ـا ٌ ٌم ٌجذسَ ج ٌم ٠ًح ال ضٔوقٚج ج ٚ  .ضح

- ٟ ذحٔ  .جٌِقوظ: جألٌ

ٍٍْْس جٌضع٠فس -  .جٌِصوٌ: جٌ
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 5ٖٙ5جٌصفقس أٚ جٌٌلَ:  -

ٚعحً  - ـ ٌ ِ  ٗ ٌ ظ: ال أصي  ِقو ٌ َ ج  .نالصس قو

 

َٚ جٌو٠ْ:  .4 ٠ؽ ئق٠حء عٍ نٌ لٟ ـٟ ض  4ٔ/ٕٚلحي جٌعٌج

ٌٚو ٠نٍك ضح٠ٚح ٠ذس ـاْ جٌ مٌ "ال ضٔوقٚج جٌمٌجذس جٌ  ."لحي ملسو هیلع ہللا یلص:

ذْ  - َ أؾ ٌٗ أصال ِعضِوجلحي ج ٌ : ـ  .ٌصال

 

ٔٚجذػ وقٚج ـٟ جٌ ٠ضَ ـحٔ ٚ ٌِ أٔٗ لحي ٢ي جٌْحتخ لو أض لٚي ع ٌؾ ِْ   .لٍش: ئِٔح ٠ع

ٌؽٌجتخ؛ لحي ٠ٚمحي:  ٠خ جٌقو٠ظ ٚلحي: ِعٔحٖ ضَٚؾٚج ج قٌذٟ ـٟ ؼٌ َ جٌ ٌٚجٖ ئذٌج٠٘
ٚٚج أٞ ٔق٠فح  .جؼٌذٚجال ضض

قضٌش عٌِ ٌض  ٚ ٍِحء ٔے جْک ٌذضہ ذعض ع ی ہللا عٔٗ کح لٚي ٠ہ قو٠ظ ٔہ٠ں، ج
 .ذضح٠ح ہے

ضٔو ؾگہ ْے ٔہ٠ں ِي ْک٠ں ْی ِْ ٚو ضالٔ کے ک وٚٔٚں ٌٚج٠حش ذحٚؾ  ذم٠ہ 

☆  ْ حِ ِْ قو٠ظ: )ؼٌذٚج جٌٔوحـ( ؼ٠ٌ غحذش ع ٝ أٌْْ جٌٔ ئْ ِح جشضٌٙ عٍ
 .جٌِصطفٝ ملسو هیلع ہللا یلص

وٌٖ ئال ٌٍضٔذ٠ٗ عٍٝ ضعٗ؛ ـحالقضؾحؼ  ● ٚع ال ٠ؾَٚ ي ظ جٌِٚض ْ جٌقو٠ َ أ ِٚعٍٚ
ٗ ِح ْذك ضفص٠ٍ ٌ ٔذ٠ٚس ال ٠ٔذؽٟ  َٚجؼ جٌمٌجذس ذأقحو٠ظ   َ  .ٌعو

ْذحخ جٌْحذك يوٌ٘ح عوَ جْضقذحخ َٚجؼ  ¤ ٚذعض جٌقٔحذٍس ٌأٚج ِْ جأل ئْ جٌشحـع٠س 
ألْ ِح  ٝ وٌؾس ِٔٙح؛ ٚ ٠ٔس؛ألْ جالْضقذحخ أؤ ْ يٌن ٌٍ ٚصٍٚج  ٠ ٌَٚ ٠ذس  مٌ جٌمٌجذس جٌ

٠ٔس، ـحألٌِ  ْ ْ جٌضع٠ٍالش ال ٠ْضفحو ِٔٗ جٌ عوِٗ يوٌٚج ِ ْ جالْضقذحخ ٚ يْ ٠وٌٚ ذ٠ ئ
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 ْ ٝ أ ٍ ٠ذس ّٔص ع ٌ ٌم ٌجذس ج ٌم ٚجؼ ج َ خ  َ جْضقذح ْ لحي ذعو َِ  ْ ٝ أ ْ ال ٔٔ ٚ خ،  ْ ـق
٠ذس أٌٚٝ ِْ َٚجؼ جألؾٔذ٠س مٌ  .َٚجؼ جٌ

  

 أمام شافعی رحمہ ہللا کا قول

٠ں قِحلش آت٠گی》 ٚں ِ ٚ ذچ ہٚگح ض ٠ں ٔکحـ  گٌ ٌشضہ وجٌٚں ِ جِ ذحش کی  》ج
ضٌٚ جٌٚ ٌٚجؼ  وْ ٘ے ذٍکہ عٌخ کے  ٔہ٠ں  ذ٠ٔحو کْی شٌعی قَک کح ذ٠حْ کٌٔح 

ٚو ضٙح کہ جہي عٌخ ٠ٚں کہضے ہ٠ں  .کح ذ٠حْ کٌٔح ِمص

 

 :رأي الفقھاء فً زواج القٌربة

 

ـعٟ عْ ش٠م ٌٗ عْ جٌَِٟٔ  • ٌؾِس جٌشح ؽٌذحء ـٟ ض ٠م جٌ حٌ ٟ ض ٜ جذْ ٠ِٚٔ ـ ٌٚ
٘ي ذ٠ش ٌ َ عْ جٌشحـعٟ لحي: أ٠ِح أ ٘ الو َ٘ وحْ ـٟ أ َ٘ ئٌٝ ٌؾحي ؼ٠ٌ نٌؼ ْٔحؤ ٠ َ

 .قِك

حٌ، ص:)  84ؾٚجٌ٘ جألنذ

 ٕٙٓ: 4ِؽٟٔ جٌِقضحؼ، 

ـ ِٔٙؽ جٌطالخ،   (9ٔٔ: 4شٌ

 

ٌو  ٚ ٌ ْ ج َ أ َع خ ض ٌ ٝ ِح وحٔش جٌع ٌ ٗ ئ ِ ٟ وال ٗ ـ ٟ ہللا عٔ ٌض  ٟ ٔو جٌشحـع ٌعّي ِْض ٚ
ٝ طذع  ٍ ٟء ع ٗ ٠ؾ ٌؤ  ْ ٚؾ٠ َ ٌ ْ ج ِ ٌق٠حء  ٌز ج ٌوغ ٠حً  ٚ ٠ذس ضح ٌ ٌم ْ ج ِ ٟء  لِٚٗ ِْ ٠ؾ

 .جٌوٌَ
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٠ٌٔ، ص: ) حـ جٌِ ِح ـٟ جٌِصذ  ٙ(ٖٙو

 المہ ابن حجر کا قول

 :قال ابن حجر رحمه ہللا فً فتح الباري

ٌِأز يجش لٌجذس ل٠ٌذس" ـاْ وحْ  ْٚ جٌ ْضقخ أْال ضو ٚأِح لٚي ذعض جٌشحـع٠س "٠
 ْ جٌٌٚو ذ٠ْ جٌم٠ٌذ٠ ْ جٌؽحٌخ أْ  ٘ٚ أ ؾٌذس ٚ ٌ ـال أصي ٌٗ أٚ ئٌٝ جٌض ِْضٔوج ئٌٝ جٌن

٘ـ قِك"..ج ْٚ أ  .٠و

قِٗ ہللا کح ٠ہ لٚي ٔہ٠ں ہے ذٍکہ جٔہٚں ٔے ذعض شٚجـع  ● ؾٌ ٌ ذْ ق الِہ ج
ٔہ٠ں  ٠ي  ٌعی وٌ ہے جٌٚ ـٌِح٠ح کہ جِ لٚي کی کٚتی ش ي ٔمي ک٠ح  قضٌجش کح لٚ

لٚؾ ہٚضے ہ٠ں ؾٌذے کی ذ٠ٔحو پٌ ج٠ْح کہح ؾحضح ہے کہ جکغٌ ذچے ذےٚ  .جٌذضہ ض

 خالصہ کالم

٠ں  ں ِ ٠ذی ٌشضہ وجٌٚ ؾٌذے کی ذ٠ٔحو پٌ ہ٠ں، لٌ شحوی کے ٔمصحٔحش ِقض ض
ے، ٌہيج جِ کٚ شٌعی ٠ح  ٔہ٠ں ہ ٚو  ش کی ِٚؾ کٚتی شٌعی و٠ٌي جْکی ِِحٔع

طٌٚ پٌ ذ٠حْ ٔہ ک٠ح ؾحتے ِحٔعش کے   .عِِٚی ِ

ٗ؛ ٠ ٌ ٔو ئ ّٟ ٠ْض ٌع ٝ ّٔص ش ٌ ٖ ئ ٌ َ الـضمح ٌقو ٘يج ج  ٟ َع ـ ْ ذعض جٌشحـع٠س ٔح  ٌو

٘يج جٌقو : ـ٠ٔذؽٟ أْ ال ٠غذش  ْذوٟ ٌَ عوَ جٌو٠ٌي. )وِح ـی ِؽٟٔ جٌِقضحؼ: لحي جٌ
ٕٓٙ-ٕٓ7/4). 

 ـمط

 ٚہللا جعٍَ ذحٌصٚجخ

  

 کضذٗ: عذوجٌذحلی جنَٚٔجوٖ
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 47تنبٌہات سلسلہ نمبر 

 

ٌحات  حضرت فاطمہ کو بتائی گئی وتر والی تسب

 

ْْ کٌ  َ ملسو هیلع ہللا یلص ٔے ج٠ک ٌِضذہ ؾہحو کی ـض٠ٍش ذ٠حْ ـٌِحتی، ٠ہ ـض٠ٍش  قضٌٚ جکٌ
ْے جِ کے ِضعٍك قضٌش   َ جٌٚ آپ ع٠ٍہ جاٌْل شٚق ہٚج  ِہ کٚ ذٙی ؾہحو کح  ـحط

ے آْحْ جٌٚ  جِ ْ  ٚ ٠ں َض ک حطِہ ِ الَ ٔے ـٌِح٠ح کہ ـ ٚ آپ ع٠ٍہ جٌ و٠ٌحـش ک٠ح ض
ؾٌ جال عِي ٔہ ذضحؤں؟  جعٍی ج

ْؾوے کٌضے ہ٠ں   ٚ ٌش ٚضٌ کے ذعو و و ٠ح عٚ ٌِ  ِْٚ خ کٚتی ِ جے ـحطِہ! ؾ
٠ں ٠ہ وعح پڑ٘ضے  ِ  ہ٠ں جٌٚ ہٌ ْؾوے 

ـ التوس ٚجٌٌٚ وِٚ ٌخ جٌ  ْذٚـ ل

ِحو٠ضے  ـٌ ضٚ جِ کے ٌْ جٹٙحٔے ْے پہٍے ہللا ضعحٌی جِ کے ْخ گٔحٖ ِعحؾ 
ِحضے ہ٠ں  ـٌ وٚں کح جؾٌ عطح  ْٚ شہ٠  ٌٚ ٌِے، ج ٚ ع ٚ قؽ، ْ ْ ٚ ں جٌٚ جِ ک ہ٠

ٚ جِ ک٠ٍتے  مٌٌ کٌضے ہ٠ں ؾ ے ِ ـٌشض حٌی جِ ک٠ٍتے ج٠ک ہَجٌ   ہللا ضع
ٌہضے ہ٠ں جٌٚ آَجو کٌٔے کح غٚجخ ٍِضح ہے،  ٠ٔک٠حں ٌکٙضے   َ جٌ ؼال جِ کٚج٠ک ہ

ے وْ ْحٹٙ  حٌی جِ کٚ ِْضؾحخ جٌوعٚجش ذٔحو٠ضے ہ٠ں جٌٚ ل٠حِش ک  ہللا ضع
٠ں جِ کی شفحعش لٚذي کی ؾحت٠گی جٌٚ ٠ہ شنص ؾخ  ؾہ٠ِٔٚں کے ذحٌے ِ

ٚ٘گی. خ   ٌِے گح ٚض شہحوش کی ِٚش ٔص٠

ٟ ملسو هیلع ہللا یلص■  ٔذ وٌ ٌؼخ جٌ ٚي أال أوٌن عٍٝ ش٠ة  ـٟ جٌؾٙحو  ، ـْأٌضٗ جٌؾٙحو، ـمحي: ـضٍٗ
ْؾوض٠ْ ٠ٚمٚي ـٟ  خ جٌٚضٌ  ْؾو عم٠ ِٔس ٠ ال ِؤ ٚ ؤِْ  ٌٖ وذ٠ٌ، ِح ِْ ِ ٠ْ٠ٌ ٚأؾ

ِ ٌخ جٌِالتوس ٚجٌٌٚـ  ـ لو ذٚ ْ ع ٌأْٗ قضٝ  -نِِ ٌِجش  -وي ْؾوز:  ٌـ ال ٠
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٠وج ٚأعطحٖ ِحش ـٟ ٠ٌٍضٗ ِحش شٙ جْ  ٚذٗ وٍٙح ْٚجضؾحخ ہللا وعحءٖ ٚ غٚجخ  ٠ؽفٌ ہللا ئ
 ٌٗ ْ ذٚ ٚذعظ ہللا ئ٠ٌٗ جٌؾ ٍِن ٠وض ٌِز ٚجعطحٖ ہللا غٚجخ جٌشٙوجء  ٚ ِحتس ع ِحتس قؾس 
ْ أ٘ي جٌٔحٌ ٚئيج ِحش  حِس ـٝ ْض٠ْ ِ ٠شفع ٠َٚ جٌم٠ ٔحش ٚوأِٔح أعضك ِحتس ٌلذس ٚ جٌقْ

٠وج.  ِحش شٙ

 

اٌات       تحقٌق رو

الٚ ٚو جٌ ٗ"، ذحخ ْؾ قکِٗ ـی "قحش٠ض ذْ عحذو٠ْ جٌشحِی   ٕز، ؼ: ٔميٌ عالِس ج

ٔے کے  ذحخ ْؾٚ جٌضالٚز ٠ِں ٔمي کٌ کٚ عالِہ شحِی ٔے ؾٍو غحٔی  جِ ٌٚج٠ش
 ذعو ـٌِح٠ح:

 فحدٌث موضوع ال أصل له

 (141، ص: 4)ج: 

٠ں جِ پٌ  حخ ِ ٚع ٌٚج٠حش کی ضقم٠ك ٠ِں ٌکٙی گتی ج٠ک کض ـ ِٚض طٌ جْی 
 ضذصٌٖ کٌضے ہٚتےٌ کٙح ہے:

ٌِضٌِجش، •  حٌنح٠ٔس عْ ج ٌٖ جٌضحض حِٗ( ـقو٠ظ ٚجِح ِح يک ٌٚ ذضِ )ـٔمي جٌٔص جٌِيک

ذ٠حْ ذطالٔٗ کِح  مٍٗجال ٌ ؾَٚ ٔ ي ذٗ اٚل ٠ ؾَٚ جٌعِ صي ٌٗ ٚال ٠ ٚع ذحطي ال ج ِٚض
ی ٚضعٗ ٌکحکضٗ ٚجٌِذحٌؽس جٌؽ٠ٌ جٌِٚجـمس  ِٚضٚعس، ٠ٚوي عٍ ٚ٘ شحْ القحو٠ظ جٌ

قَِ٘ح،  شٌعح ٚعمال، ٚجـضيجالعِحي ج ؾٌ عٍی لوٌ جٌِشمس ع ٚجٌعمي، ـحْ ال ٌٍشٌ
َ٘ ٚجِٔ نٍك ٚجؼٌجء ْ ٚجضالي جٌ ْحو جٌو٠ ٘يج جٌقو٠ظ جـ ض جٌٍِقو٠ْ ذِغي  ح لصو ذع

 َٚ ٌز ذعٍ ٌٗ نذ  ِ٠ ٌ ْ ض ِ ضغذ٠طَٙ عْ جٌؾو ـی جٌعذحوز، ـ٠ؽضٌ ذٗ ذع ٌفْك ٚ ذح
قٗ ْٚم٠ِٗ. َ ذٙح ذ٠ْ صق٠ ال ٍِکس ٠ِ٠ لٗ ٚ طٌ  جٌقو٠ظ ٚ

ٌـٗ، ٚظٍِس کظٍ•  حٌ ضع ٚءج ِغي ضٚء جٌٔٙ ْ نغ٠َ: جْ ٌٍقو٠ظ ض ذ٠ع ذ جٌٌ ِس لحي 
.ٌٖ ٠ي ضٔک  جٌٍ
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َ ٠ٚٔفٌ ِٔٗ لٍذٗ •  ؾٍو طحٌخ جٌعٍ عٌ ِٔٗ  کٌ ٠مش لحي جذْ جٌؾَٚی: جْ جٌقو٠ظ جٌِٔ
 ـی جٌؽحٌخ...)جٔضٙی(

ٌز جٌٌٔٚ:  ْٚ ٌج ـِح ٌٗ ِْ ٌٔٚ{..) ٚٔ ٗ  ٓ(ٗ}ِْٚ ٌَ ٠ؾعي ہللا ٌ

 

ضٚـ٠ك ٚ ٌٚی جٌعصِس ٚجٌ ٘  .ٚہللا ْذقحٔٗ 

 

 خالصہ کالم

ـمہ ٠ہ ٌٚج٠ش جٌٚ ٠ہ ـض٠ٍش کْی ذٙی قو٠ظ ک ٔہ٠ں،  ٚو  ں ِٚؾ ٔو کضحخ ٠ِ ی  ِْض
جٌٚ ْحضٙ  ں جِ کے ِشٌٙٚ ہٚٔے کٚ ذ٠حْ ک٠ح ہے  ذٚں ٔے ٌٚگٚں ٠ِ کی ذعض کضح
ٌٚج٠ش کح ذ٠حْ کٌٔح  ے ٌہيج جِ  کٚ ذٙی ذ٠حْ ک٠ح ہ ٙڑش ہٚٔے  ْحضٙ جِ کے ِْ گ

٠الٔح ؾحتَ ٔہ٠ں.  جٌٚ پٙ

 

َ  ٚہللا جعٍ

 

 کضذٗ: عذوجٌذحلی جنَٚٔجوٖ
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 تنبٌہات سلسلہ نمبر 41

 

 شب معراج کونسی ہے

 

ؾَٖ ہے ٠ں ْے ج٠ک ِع ؾَجش ِ َ جٌشحْ ِع ؼ قضٌٚ جکٌَ ملسو هیلع ہللا یلص کے عظ٠  .ِعٌج

پٌ ذٙی جضفحق  ے جٌٚ جِ ذحش  َ جِش کح جضفحق ہٚج ہ ؾَے کے ٚلٚع پٌ ضِح جِ ِع
ـ ہٚج ہے ع ٌٚ ِ  َ ٌجؼ ؾْ  .ہے کہ ِع

ٌز:  • شٙٚ قِٗ ہللا ـٟ عم٠وضٗ جٌِ ٌ ٞٚ ٚلو أٌْٞ لحي جإلِحَ جٌطقح "ٚجٌٌِعجؼ قك، 
ظ شحء  ِْ جٌعال،  مظس ئٌٝ جٌِْحء، غَ ئٌٝ ق٠ نصٗ ـٟ ج٠ٌ ٌؼ ذش ٚع ذٟ ملسو هیلع ہللا یلص  ذحٌٔ

صٍٝ ہللا ع٠ٍٗ  و ِح ٌأٜ قٝ، ِح ويخ جٌفؤج ٠ٗ ِح أٚ قٝ ئٌ ٚأٚ ٗ ہللا ذِح شحء  ٚأ
ٌٝ". )ص: جألٚ ٌز ٚ ٍَْ ـٟ ج٢ن ٖٚ)ٓ 

ہللا • فٟ ٌق عَ جٌقٔ ذْ أذٟ جٌ ٌجء ذؾْوٖ ـٟ ج٠ٌمظس ٚلحي ج إلْ وي عٍٝ أْ ج ِح ٠ ِٚ :
 }ٝ ِْْؾِو جْألَلَْص َِ ٌْ ٝ ج ٌَ َِ ئِ ٌَج ٌَْق ِْْؾِو ج َِ ٌْ َْ ج ِِ ٠ْالً  ٌَ  ِٖ ٜ ذِعَذِْو ٌَ ْْ َ ٞ أ َْ جٌهِي ُْذْقَح { :ٝ ٌ ٗ ضعح ٌ ٚ ل

إلٌْجء :  {ٔٔ]ج

ْو  ِؾِٚع جٌؾ ٌ َ جْ جٌٌٚـ، وِح أْ جإلْٔحْ  ْو ٚ ِؾِٚع جٌؾ عْ  ٚجٌعذو عذحٌز 
 ٚ ٘ ـ؛٘ يج  ْ جإلٌْجء ٙذيج ٚجٌٌٚ ٚ جٌصق٠ف؛ ـ٠وٚ ٘ الق، ٚ عٌٚؾ عٔو جإل جٌِ

حَ جْضذعحو َٔٚي  ذشٌ ٌؾ حَ جْضذعحو صعٚو جٌ ٚ ؾ ٌٚ ، ال ٔع يٌن ع ال ٠ِض ٚع،  ؾِ جٌِ
٠س ) ٌـ جٌطقحٚ ٚ وفٌ". ش ٘ ٔذٚز ٚ وٞ ئٌٝ ئٔوحٌ جٌ ٚيٌن ٠ؤ  (45ٕ/ٌِٔالتوس؛ 

ذْ وغ٠ٌ ٌ ہللا ـٟ ضف٠ٌْٖ ) • ٍِحء عٍٝ أٔٗ ( : "ٚأوغٌ جٌعٖٖ/ٖٚلحي جإلَِح ج
 ً ِح ِٔح ٗ ٠مظس ال  ٚق ٌ ٚ  ٗ ٗ ملسو هیلع ہللا یلص ذذؤ ٞ ذ ٌ ْ  ."أ
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قٗ ـٟ  • إلٌْجء ٚجٌِعٌجؼ ذٌٚ ٌٚٚ وحْ ج قوِٟ ٌقِٗ ہللا: " ٚلحي جٌش٠م قحـظ جٌ
ٔ ذٙح ٚلٌَٚٙ: ؤح ٔضٌخ أوذحو جإلذي  ل٠ٌ ال وحْ ٌضوي٠خ  َز،  ْ ِعؾ جٌِٔحَ ٌَ ضو

ٌٙج ي٘حذح ٚشٌٙج ئ٠حذح، ٚدمحم وِ، ش ِم ٠ٍس ٚأصذف ئٌٝ ذ٠ش جٌ ٜ ذٗ جٌٍ َ أٔٗ أٌْ  ٠َع
َ ذٗ ملسو هیلع ہللا یلص ٘ َٙجء َٙ ْٚجض نٌ ضوي٠ذ  .ـ٠ٔح ئٌٝ آ

 

عٌجؼ کِ ِہ٠ٔے ٠ِں ٚہتی ِ 

آْ ٚقو٠ظ ٠ِں  لٌ ٠ي  ٌ ٠ں چٚٔکہ کٚتی ٚجضف و ِ ٍٍْْے  ٌِعجؼ کے ضع٠ْ کے 
ْ ِٚقوغ٠ْ کے جلٚجي ٠ِں شو٠و  ں ٌہيج جِ کے ضع٠ْ ٠ِں صقحذہ ضحذع٠ ِٚؾٚو ٔہ٠

 .ٌہح ہےنضالؾ 

حـعٟ ٌقِٗ ہللا  • ٞ جٌش جٌِصٌ  ٞ نحٚ ٌْ ٌقِْ ج ذْ عذو جٌ ٚلحي شِِ جٌ دمحم 
ٔس ) ْ ٞ عٔٗ ِْ 8ٖٔجٌٌِٚٚو  نحٚ ح ـٟ وضحخ "جألؾٚذس جٌٌِض٠س ـ٠ِح ْتي جٌْ ـ( وِ ٘

َ: 445ٕ/جألقحو٠ظ جٌٔذ٠ٚس") ٌل  (ْٕٔٔؤجي 

إلٌْجء، ؾ ـٟ ٠ٌٍس ج  لو جنضٍ

ألٚي لذي جٌ • ذ٠ع ج ٌز نٍش ِْ ٌ ٌز ذْٔس،ـم٠ي: ٌْذع عش  ٙؾ

نٌ، • ٠ْ ِْ ٌذ٠ع ج٢ عشٌ س ْذع ٚ  ٚل٠ي: ٠ٌٍ

ٌز ذْٔس ٚٔصؾ، • ٌِضحْ لذي جٌٙؾ ٌز نٍش ِْ  ْذع عش ٌ ٌْذش   ٚل٠ي: ٠ٌٍس ج

 ٚل٠ي ؼ٠ٌ يٌن،

 ْ ذْ عٌِٚ جذ َ ٘حٔة ٚج ٚأَ ٍِْس ٚأ ٚٞ عْ عحتشس  ٚ جٌِشٌٙٚ، ـمو ٌ ٘ ألٚي  ٚج
٘ـ َ...ج ٙ حِ ٌضٟ ہللا عٔ  عذ

 

ٚي    ذ٠ع جال ٌ 
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ْے ْخ  ي ِشہٌٚ  ٌِعجؼ کے ِضعٍك  ٌ ٠ہی لٚ ذ٠عجاٚلي کح ہے جٚ ٌ ٚي  ٌجؾف ل
ٚي ہے ؾ٠ْے ٔم ْے ِ  صقحذہ 

َ ٔہ ْ عحص ٌضی ہللا ع ْ عٌِٚ ذ ذْ عذحِ جٌٚ عذوہللا ذ ٍِہ ج  قضٌش عحتشہ جَ ْ

 

ألٚي ٠ْ ِْ شٌٙ ٌذ٠ع ج شٌ  .جٌمٚي جٌغحٟٔ: أٔٙح وحٔش ـٟ ٠ٌٍس ْذع ٚع

ذٚ ئْقحق جٌق ٌل أ ٞ جٌِؤ ذْ ٚذٗ لحي جإلِحَ جٌِقوظ جٌفم٠ٗ جٌٍؽٚ ذٚ جٌنطحخ ج ، ٚأ ذٟ ٌ
ْ جٌو٠ْ  ٠ حضٟ َ و ألٚجٌٗ جٌالغس، ٚجٌم ٞ ِْ جٌشحـع٠س ـٟ أق ٚٚٔ ٌ وق٠س ِْ جٌِحٌو٠س، ٚج

ٟ ٞ جٌِحٌو إلْؤوٌ ٠ٌٔ ج ذْ جٌِ   .ج

ٍذٟ ٌ ہللا جٌٌِٚٚو ْٔس  • ذْ وق٠س جٌو ش٠ٌٙ ذح حٌوٟ جٌ وٌْٟ جٌِ ذٚ جٌنطحخ جألٔ لحي أ
 :(7-ٙ)ص:  ٘ـ( ـٟ وضحذٗ "الذضٙحؼ ـٟ أقحو٠ظ جٌِعٌجؼ"54ٙ)

حٌٗ جإلِحَ  ٠ْ ِْ شٌٙ ٌذ٠ع جألٚي، ل شٌ ْٚي ہللا ملسو هیلع ہللا یلص ٠ٌٍس ْذع ٚع إلٌْجء ذٌ ٚوحْ ج
٘ـ ذٟ...ج قٌ ذْ ئْقحق جٌ  َ٠ ٘ ذٚ ئْقحق ئذٌج َ أ  جٌعحٌ

عشٌز ِْ شٌٙ ٌذ٠ع جألٚي  .جٌمٚي جٌغحٌظ: أٔٙح وحٔش ـٟ ٠ٌٍس ْذع 

قِٗ ـعٟ ٌ وٌْٟ ٌجشح ٞ جألٔ ْخ جذْ ٠ْو جٌٔحِ ج٠ٌعٌِ ٔس ) ٚٔ ْ ٌٚٚو  ٘ـ( 7ٔٙہللا جٌِ
("ٌ ي ئ48ٌٝٔ/ٔـٟ وضحذٗ "ع٠ْٚ جألغ  :( ٘يج جٌمٚ

 ٚ ٘ ٘يج  َ لحي: ٚ حِ، غ ْ عذ ذْ جٌعحصٚ جذ  ٚ ٌِ ذْ ع ٚأَ ٍِْس ٚعذو ہللا  عحتشس 
٘ـ  .جٌِشٌٙٚ...ج

 

 رجب کو معراج 27



115 |  ٌ ِذ  صفقۂ ٔ
 
 

ضٌٌٚ ہے ٠ٌکْ ٠ہ  7ٌٕؾخ کے ِہ٠ٔے ٠ِں  ٚ ِعٌجؼ کح ہٚٔح ِشٌٙٚ  ٠م ک حٌ ض
وٌْش ٔہ٠ںذحش ٌٚج٠حش کے ذٙی  ے ذٙی  حٌ ْ ح٠ٌنی جعضذ ٘ے جٌٚ ض  .الؾ 

 

ِح ٌٚو  ● ٌؾ، ٚ َ أٔٙ ال ضع ٘ي جٌعٍ حٌصق٠ف ِْ أٚلجي أ ٌٌِعجؼـ  أِح ٠ٌٍس جإلٌْجء ٚج
ِْٚ لحي: ئٔٙح  ٔذٟ ملسو هیلع ہللا یلص،  ْ جٌ ـوٍٙح أقحو٠ظ ضع٠فس ال ضصف ع ـٟ ضع٠٠ٔٙح ِْ جألقحو٠ظ 

ِ ِ٠ ـمو ؼٍط، ألٔٗ ٌ ٌؾخ   ْ ِ ْ٠ عشٌ ٘ـ٠ٌٍس ْذع ٚ  عٗ قؾس شٌع٠س ضؤ٠و يٌن...ج

 :ٚلحي أ٠ضحً  ●

 ِْ ْ٠ عشٌ ٚلٚي ِْ لحي: أٔٙح ٠ٌٍس ْذع ٚ ٌؾ،  ٍِحء أٔٙحال ضع جٌصق٠ف ِْ أٚلجي جٌع
٘ـ أْحِ ٌٗ ـٟ جألقحو٠ظ جٌصق٠قس...ج  ٌؾخ، لٚي ذحطي ال 

 

حِ ٌٙح،  • ـٟ ئْٔحء جٌٔ حء ـٟ ضقو٠و ٘يٖ جٌٍس، ٚهلل جٌقوِس جٌذحٌؽس  ٍؾ جٌعٍِ ـٙويج جنض
، ٚلو ضعؾ ٘يج جٌمٚي جإلِحَ ٚئْ  ٌٙ ٌؾخ ٟ ش ٘يٖ ج٠ٌٍٍس وحٔش ـ شٌٙٚ أْ  جٌِ

ـٟ "جٌذوج٠س ٚجٌٔٙح٠س" ص) ِٗ ہللا  ذْ وغ٠ٌ ٌق ٌو جٌقحـظ ٖ/89جٌقحـظ ج و أٚ ( لحي: )ٚل
خ  ٌؾ  ٌ ٙ ٟ ـضحتي ش ٖ ـ ٌٔح ٖ، يو ٔو ْ ٗ قو٠غحً ال ٠صف  ٠ٌض ْ  ٟ ٟ ـ ْ ِمو ٌ ٟ ج عذو جٌؽٔ

ٌٌؼحتخ جٌضٟ أقوغش ـ٠ح جٌصالز جٌِ َٟٚ٘ ٠ٌٍس ج أعٍ ال أصي ٌيٌن، ٚہللا  ٌز، ٚ  .(شٙٚ

 

ج مٌں مخصوص اعمال  شب معرا

ٚ ٌَٚ ٠ِں نصٚصی  ں جٌٚ نصٚصح ْضحت٠ْٚ٠ں شخ  ٌؾخ کے ِہ٠ٔے ٠ِ
 ٚ ٠ں ْے جکغٌ ض ہے ؾْ ِ ٌَٚٚں کی ـض٠ٍش ذ٠حْ کی ؾحضی  ں جٌٚ  حَٚ ِٔ

تی صق٠ف ٠ح  ٚع پٌ کٚ ذٔی ہ٠ں، جِ ِٚض ٚع جٌٚ ِْ گٙڑش ٌٚج٠حش پٌ ِ ِٚض
ضٔو ذحش کہ٠ں ْے  .ذٙی غحذش ٔہ٠ں ِْ
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- .ٟ ٌُ أِض ٙ ُْ ش ِضح ٌ ٚ  ،ٞ ٌ ٙ ُْ ش ٚشعذح ٌُ ہللاِ،  ٙ ُخ ش ٝ  ٌَؾ ِعٔ َٚي ہللاِ! ِح  ْ ٌ ل٠َي ٠ح 
َخ  ِٗ ضح ـ٠ ٚ ُْ جٌوِحُء،  ٗ ضُقم ـ٠ ٚ ٌزِ،  ِؽف ٌ ٚص  ذح ِنص  ٗ ٌُ ہللاِ؟ لحي: ألٔ ٙ ُخ ش ٌؾ َن:  ٌ ٚ ل
ٝ ہللاِ غالغسَ  ٍ َخ ع ٚؾ ُٗ جْض ِ ْ صح ِ ؛  ِٗ ْ ذالء عيجذ ِ  ُٖ ٠حء ٌ ٚ ْٔمََي أ ٗ أ ـ٠ ٚ  ، ِٗ ٔذ٠حت ٝ أ ٍ ہللاُ ع

ِٗ ـ ٚعصِض  ، ِٗ ٚذ ْ ئ ِ َؾ  ٍ ْ ِح  ٠عِ  ِ ٌؾ ٌز   ِؽف ْ أش٠حٍء:  ِ ٚأِحٔح   ،ِٖ ٌ ِ ْ ع ِ  ٟ ٠ِح ذَِم
 ْ َُ ع ٟ ألعؾ َٚي ہللاِ! ئٔ ْ ٌ ـمحي: ٠ح  ؾ   م  ضع٠ َ ش٠ ـمح  . ٌِ ِض جألوذ ٌْ َ جٌع ٚ ٠ ِٔ جٌعط
 ،ُٗ ٔ ِ  ٍَ ٚ ُْط ٠ ٚ ٚأ ٙح،  ٌ ِغح ٌِ أ ْٔس ذعش ٌق ْ ج ـا  ُٗ ٔ ِ  َ ٚ ٚي ٠ َْ أ ـمحي ملسو هیلع ہللا یلص: ُص  ، ِٗ ٍ ٗ و ِ ص٠ح

ُٗ و َِ ْ صح ِ َخ  ٝ غٚج َن ضُْعَط ـأ  ُٗ ٔ ِ  ٍَ ٚ ٠ ٌُ ِعٍس ٚآن ٠ٍِس ؾ ٌ ِّٚي  ْ أ ٚج ع ٍ ْْ ال ضَؽْفَ ٌو ٚ  :ُٗ ٍ
 ٝ ٠ِي ال ٠ذمَ ٍ ٌ ُظ ج ٍ ٝ غ ََِض ن ئيج  ٌ ٚي ُخ.  ٌؼَحتِ ٌ اِلتوسُ: ج ٌ ٠ٙح ج ِّ ْ ٠ٍسً ضُ ٌ َخ، ـأٙح  ٌؾ  ٟ ـ
٠طٍُع ہللاُ  ٚ ٠ٙح،  ٌ ٚج ٚق ٌوعذِس  ٟ ج َْ ـ ٚ ِع ٠ؾض ٚ ٌض ئال  ِحٚجِش ٚجأل ْ ٌ ٠عِ ج ِ ٟ ؾ ن  ـ ٍ ِ

 ٍُ ْ  ٟ اِلتوَضِ ُٚي:  َ ئّطالعس، ـ٠م ٙ ٠ ٍ ٚؾي ع  َ ٌذّٔح قحؾضُٔح ع : ٠ح  َْ ٚ ٌ ٚ َ. ـ٠م ٟ ِح شتضُ ِٔ ٚ
ُٚي ہللاِ  ْ ٌ َ لحي  َن، غ ٌ ٍُش ي ـع ٚؾي: لو  َ ٚي ہللا ع َخ، ـ٠م ٌَؾ  َِ ٌَ ٌصّٚج ْ ضؽِْف ن أ ٠ ٌ ئ
 َْ ٟ ـ٠ِح ذ٠ ٍّ َ ٠ص َخ، غ ٌؾ  ْ ِ  ٍِ ٠ ِ ُّٚي ن ٚأ  ، ِِ ٠ ِ ٌن ََ ج ٚ ٠ َُ ٚ ْ أقٍو ٠ص ِ ِح  ٚ ملسو هیلع ہللا یلص: 

ِعِس، ٠ٍسَ جٌؾ ٌ  ٟ ٌوعٍس ذفحضقِس  جٌعشحِء ٚجٌعضِِس، ٠عِٔ ٟ وي  ٌأ ـ ٌوعسً، ٠م ٌزَ  ٟ عش جغٔض
ٌز  ٟ عش ٚ ہللا أقو جغٔض ٘ ٚلي  ٌجٍش،  ِ ٌ غالَظ  ٌمو ٠ٍِس ج ٌ  ٟ ـ  ُٖ ٌْٔح ََ ْٔ ٌّزً، ٚئٔح أ َِ ِخ  ٌوضح ج

ٚي:  ٌزً، ٠م ِ  َْ ْذع٠  ٝ ٍ ِٗ ص ْ صالض ِ ٌَغ  ٠ٍِس، ـايج ـ ٍ ْ ِْ ذض ٌوعض٠ ْ وي  ٌزً، ٠فصُي ذ٠ ِ
 ِٗ ٌ ٝ آ ٍ ٚع  ّٟ ِّ ّٟ جأل ٔذ ٌ ٝ دمحم ج ٍ َ صّيِ ع ٙ ٍ ٌ ِ  ج ٚ ـ لو ٚ ْذ  :ِٖ ٚو ْؾ  ٟ ُٚي ـ ْْؾُُو ـ٠م ٠ َ ، غ

َْ عِح  ٚ َْ ٚضؾح ٌق ٌ ٚج ٚي: جؼف ُٗ، ـ٠م ْ ٌأ ـُع  ٌ ٠ َ ٌزً، غ ِ  َْ ْذع٠ ـِ،  ٚ ٌ ٌ ٚج اِلتوِس  ٌ ّخ ج ٌ
 ٟ ٚي ِغي ِح لحي ـ ْؾو جٌغح٠ٔسَ، ـ٠م ٠ َ ٌزً، غ ِ  َْ ْذع٠  ، َْ َُ جألعظ ٠ َ َن أٔش جٌع َْ ئٔ ٍ ضع

ـأ  ُٗ ٝ قحؾض ٌ ْأُي ہللاَ ضعح ٠ َ ٝ، غ ٌ ٚ ْؾوزِ جأل ٌ ٞ ج ُٚي ہللاِ ملسو هیلع ہللا یلص: ٚجٌي ْ ٌ ٝ. لحي  ٙح ضُمَْض
ٚ وحْٔش  ٌ ٚ  ،ٗ ٚذ ٠ُع ئ ِ ُٗ ؾ ٌ  ٌَ ِٖ جٌصالزَ ئال ؼُِف ٘ي  ٝ ٍّ ال أٍَِس ص ٚ ْ عذٍو  ِ ِٖ ِح  ٟ ذ٠و ْ ٔف
 ، ِٗ ِ٘ي ذ٠ض ْ أ ِ ْذعِحتٍس   ٟ ٌم٠حِِس ـ ََ ج ٚ ٚشَفع ٠  ، ٌِ ٌِق جألشؾح ٚ ٚعوِو   ، ٌِ َذِو جٌذق ِغَي 

 ِٖ ٌ ٟ لذ ٠ٍٍس ـ ٌ ٚي  ْ أ ٌٍْك، ـايج وح ٍْ ي ْح ٌ ٚ ٍٍك  ٍٗ ط ْٚؾ ُٗ ذ ٖ جٌصالزَ، ـ٠ؾ٠ذ ٘ي خ  ُٖ غٚج ؾحء
ٌأ٠ُش  ٚ ہللا ِح  ْ أَٔش؟ ـ ِ ُٚي:  ْ وي شِوّز،،ـ٠م ِ َٚش  ٔؾ ٌ لو  ٟ! أذش ٗ: ٠ح قذ٠ذ ٌ ٚي  ٠م ٚ
ٌجتقضَن،  ُِش  ِ ال ش ٚ َن،  ِ ْ وال ِ  ٝ ٍَ ِعُش والِح أق ْ ال  ٚ َن،  ٙ ٚؾ  ْ ِ  َْ ْ ٚؾٙح أق
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 ٟ ُخ جٌصالزِ جٌض ٟ! أٔح غٚج ُٗ: ٠ح قذ٠ذ ٌ ٚي  ٌِ ويج، ؾتُش ـ٠م ٙ ْ ش ِ ٠ٍِس ويج،  ٌ  ٟ ٠ضٙح ـ ٍ ص
م ٌ َم......ج ٚقشضَن، ٚئيج ٔف َن  ـع عٔ ٌ ٚأ ٚقوَضَن،   ُِ ِٔ ٚ ٚأ ٟ قمَن،  ٠ٍسَ أللض ٍ ٌ  ج

ٞ: أِٔ ذْ ِحٌن -  .جٌٌجٚ

ذْ قؾٌ جٌعْمالٟٔ -  . جٌِقوظ: ج

ْ جٌعؾخ - صوٌ: ضذ٠٠  .جٌِ

 5ٖجٌصفقس أٚ جٌٌلَ:  -

ذْ - ذْ عذو ہللا  ظ الصس قوَ جٌِقوظ: ]ـ٠ٗ[ عٍٟ  ٌٚ ذٚضع جٌقو٠ َ ِشٙ  .ؾٙض

 

عْ ٠ٌٍس جإلٌْجء ٚجٌِعٌجؼ  • ٌَجو ٚ٘ٚ ٠ضقوظ  قِٗ ہللا ـٟ ج ذْ جٌم٠َ ٌ لحي ج
ال عٍٝ ع٠ٔٙح ذي 58/ٔ) ال عٍٝ عشٌ٘ح،  ٌ٘ح،  َ ال عٍٝ شٙ (: )ٌَٚ ٠مَ و٠ٌي ِعٍٚ

ْ ضنص٠ص  ٠ ِ ٍ ْ ِ ٍ ٌ ٌع  ال ش ٚ  ،ٗ ِ ـ٠ٙح ِح ٠ُمطع ذ ٠ ٌ ِنضٍفس  ٔمطعس  ِ ن  ٌ ٟ ي ٚي ـ ٔم ٌ ج
٠ٍس جٌضٟ ٠ جٌموٌجٌٍ ٌٖ ذنالؾ ٠ٌٍس  ال ؼ٠ ٠ٌٍس جإلٌْجء ذم٠حَ   .ظْ أٔٙح 

 خالصہ کالم

ٔہ٠ں جٌٚ ٔہ  7ٕشخ ٌِعجؼ  وٌْش  ے جِ کے ِضعٍك کٚتی ذحش  خ کٚ ہٚضی ہ ٌؾ
 ٌَٖٚ ِحَ ٠ح جِ وْ کح  ٚص ٔ ِنص ٚ کٚتی  ہی جِ ِہ٠ٔے ٠ِں ٠ح جِ ٌجش ک
ش جٌٚ ذےذ٠ٔحو ہ٠ں،  ٙڑ ْے غحذش ہے ذٍکہ جکغٌ ذحض٠ں ِْ گ ٌہيج صق٠ف ٌٚج٠حش 

ٌْش ٔہ٠ں  .جِ کے ِضعٍك کْی ـض٠ٍش کٚ ذ٠حْ کٌٔح ٠ح پ٠ٙالٔح شٌعح و

 ٚہللا جعٍَ ذحٌصٚجخ

  

 کضذٗ: عذوجٌذحلی جنَٚٔجوٖ
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 تنبٌہات سلسلہ نمبر 49

 

 سعودی عرب مٌں باہر سے درآمدشدہ گوشت کا حکم

 

 :ْٚجي

ٔہ٠ں ہٚضح  ٙ ْے يذف ک٠ح ہٚج  ٌآِو شوٖ ٌِؼی کح گٚشش ہحض ْے و ٌق ْٚطی  ِش
٘ے ک٠ٚٔکہ عِِٚی ـضٚی جْکے قالي ہٚٔے کح ہے جٌٚ ہٌ  ہٌ کٚتی کٙحضح  ٠کْ  ٌ

ٌـ کح  ٘ے، ک٠ح جِ ط ش قالي  ٌ ٌکٙح ہٚضح ٘ے کہ ٠ہ گٚ ٌـ کی پ٠کٔگ پ ط
شش کٙحٔح ؾحتَ ٘ے؟  گٚ

 

 :الجواب حامدا ومصلٌا ▪

 

الي ہٚٔے ک٠ٍتے ـمٙحء ٔے کچٙ شٌجتط  ذٙی گٚشش کے  ٚجضف ٌہے کہ کْی 
 :يکٌ کی ہ٠ں

 

ٚ يذف  .ٔ ٚ ٠عٔی کہ ؾحٌٔٚ ک ٠ہ کہ جِ ؾحٌٔٚ کٚ جْالِی ط٠ٌمہ پٌ يذف ک٠ح گ٠ح ہ

ْے  قٍك کے ِمحَ پٌ  عوٖ  جٌٚ ؾحٌٔٚ کٚ ذحلح  ٚ َ ہللا پڑ٘ی گتی ہ ے ٚلش ذْ کٌض
الي ہے ہٚ ضٚ ٠ہ گٚششذالشذہ   .يذف ک٠ح گ٠ح 
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قٗ ـٟ ِقي  • وْٚ يذ ْ يذقٗ وحْ عٍٝ جٌط٠ٌمس جإلْال٠ِس ذأْ ٠ َ أ : أْ ٔعٍ جألٌٚٝ
َ ہللا ج ْ ٚأْ ٠يوٌ ج ٌٙ جٌوَ ذِقوو ؼ٠ٌ جٌعظَ ٚجٌظفٌ،  أْ ٠ٔ قٍك، ٚ ٘ٚ جٌ ٚ ٌيذف؛ 

ذَْ ہللا  .ع٠ٍٗ، ـ٠مٚي جٌيجذف عٔو جٌيذف: 

اليذال شن ٚـ  ٘يج جٌقحي جٌِيذ  .ـفٟ 

 

ٌ جْالِی ط٠ٌمے ْے يذف ک٠ح گ٠ح ہے  .ٕ ٚ ؼ ہٚؾحتے کہ ؾحٌٔٚ ک  َٚ ٠ہ ذحش ِعٍ
ؾٙ : گٍہ گٚٙٔٹح گ٠ح ہٚ ٠ح ذؾٍی کے  ْے ِحٌج گ٠ح ہٚ ٚؼ٠ٌٖ ضٚ جِ غال ٹکے 
ٌجَ کہالتےگح ٠ں ٠ہ گٚشش   .صٌٚش ِ

••  ٚ أْ ٠مضي ذحٌنٔك أ قٗ عٍٝ ؼ٠ٌ جٌط٠ٌمس جإلْال٠ِس ِغي  أْ يذ  َ : أْ ٔعٍ جٌغح٠ٔس
َ ہللا  ْ أْ ٠يوٌ ج ذف ِْ ؼ٠ٌ  ، أٚ ٠ي ٖٚ وَ أٚ ذضٌخ جٌٌأِ ٚٔق ذحٌصعك ٚأ ذحٌص

 .ع٠ٍٗ

ذال شک قٌجَ ٚـ  ٘يج جٌقحي جٌِيذ  .ـفٟ 

 

ـ يذف  .ٖ طٌ ٚ کِ  ٚ يذف شوٖ ٠ٌکْ جْک ٘ے ض ٌی صٌٚش ٠ہ ہے کہ ؾحٌٔٚ  ض٠ْ
ٚ يذف کٌضے ٚلش ہللا کح ٔحَ ٠ٌح گ٠ح ہے ٠ح ٔہ٠ں ٠ہ ج٠ک  ے جٌٚ ک٠ح جِ ک ک٠ح گ٠ح ہ

 .شک جٌٚ ضٌوو کی شکي ہے

ؾٙي و٠ؾ ٚلع ذأْ ٠أض٠ٔح ِِْ ضقي  ••• ٔ ْ ع ٌٚو َ أْ جٌيذف ٚل : أْ ٔعٍ جٌغحٌغس
مطٚ ٚ يذ٠قس ِ َ أ َ ٌق ِْٚج يذ٠قضٙ ٘ي  ال  ذقٚ٘ح ٚ ال ٔعٍَ عٍٝ أٞ صفس ي ٌأِ ٚ عس جٌ

 .ہللا ع٠ٍٙح أَ ال

ِقي شن ٚضٌوو ٚـ  ٘يج جٌقحي جٌِيذ  .ـفٟ 
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الي  � ٚو ہے کہ ک٠ح ٠ہ گٚشش  حٌےْ ٚجي کح ِمص صٌٚش ہِ ٠ہی ض٠ٌْی 
قٌجَ  ہالتےگح ٠ح 

 

ٍْے ٠ِں  جِ ٍْ

ؾحٌہح ہے پہٍی ذحش ٠ہ ہے کہ جگٌ ٠ہ گٚشش کْ جْالِی ٍِک ْے وٌآِو ک٠ح 
ٚ ٌِش کی کٚتی ٚجضف و٠ٌي ٔہ ہ ٚ ٠ہ گٚششذالشذہقالي ہے ؾخ ضک ق  .ض

٠مس  ٌ ٌط ٝ ج ٍ ـ ع ٚ ِيذ  ٗ ٚي: ئٔ ٠م ٚ ٖ جٌعوجٌس  ٌ ٘ ِحً ظح ٍ ْ ِ  ٖ ٌو ٚ ِ  ْ ٚ ْ ٠و الً: أ ٚ أ
و ئٌٝ  ظحٌ٘ جٌعوجٌس ضِٔع أْ ٠ٌٚ َ جٌ ي جٌٍِْ ألْ قح قوَ ذحٌقي ٘ٔح  جإلْال٠ِس، ـ٠

ـ ٚ وعٟ أٔٗ ِيذ ٠ َ ٠ْ ِح ٠قٌَ ع٠ٍَٙ غ  .عٍٝ جٌط٠ٌمس جإلْال٠ِس جٌٍِِْ

 

ٌجً ذقي جٌيذ٠قس ضذعحً  ٘ َ ظح َ ، ـ٠قو ٙ ْ ضقي يذ٠قض ِ ِ ٙح  ٍ ٘ ٌ أ ْ ذالو جوغ ِ ٌو  ٠ ْ غح٠ٔحً: أ
ذف ِِ ال ضقي يذ٠قضٗ ـال ٠قوَ ق٠ٔتي ذحٌقي  َ أْ جٌِضٌٟٚ ٌٍي ألوغٌ ئال أْ ٠عٍ

ٌ ٘ َ ذحٌظح ٔع جٌقو حٌض ٠ِ و ِع  . ٌٚؾٚ

ی صٌٚش ٠ہ ہے کہ وٌآِو ضٚ کْی ؼ٠ٌ ٍِْ ٚ ٠ٌکْ وٌْٚ َ ٍِک ْے ک٠ح گ٠ح ہ
ٚ جٌٚ ٖٚ جِ ذحش کی گٚجہی وے  ٌٖ ہ تی ٍِِْحْ شنص ٠ح جوج ٔے ٚجال کٚ ٌآِو کٌ و

الي ہی کہح   ٚ ٚ جِ گٚشش ک ْے يذف کٌوٖ ہے ض کہ ٠ہ گٚش قالي ط٠ٌمہ 
 .ؾحت٠گح

 

ٌک فتوی ■  دارالعلوم کراچی کا ا
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ے ٔکٍے ہٚتے  ْ ْ ـحٌَ ہ٠ں ج  ٚ ِنضٍؾ ٍِکٚں ٠ِں ِش٠ٔی يذ٠قے کے ؾ آؾکي 
قٌجَ، ؾْ  ٍمح  ے ٔہ ِط ٘ ِطٍح قالي کہح ؾحْکضح  ٚ ٔہ  ؼ٠ٚں کے گٚشش ک ٌِ

الي  ٚ جْ کی ٌِؼ٠ٚں کح گٚشش  ٌعی شٌجتط کح ٌقحظ ٌکٙح ؾحضح ہ ٠ں ش ٚں ِ ٌِ ـح
الي ٔہ  ٚ ٚشش ک ، جٌٚ ؾہحں ٠ہ شٌجتط ٔہ پحتی ؾحت٠ںٚ ہحں کے گ ٠ں کہح ٘ے

دمحم ضمی عغِحٔی صحقخ  الٔح ِف ش ِٚ قضٌ ؾحْکضح، جْ شٌجتط کی ضفص٠ي "
٘ے  الصہ ٠ہ  ؾِ کح  ٘ے  ں ِيکٌٚ  َ جٌيذحتف" ٠ِ وظٍہَ جٌعحٌی" کی کضحخ "جقکح ِ

 :کہ

ٚ ذٍکہ ٖٚ  .1 وٌٚجْ ٌِ ٔہ ؾحضح ہ ٔے کے  ْے پہٍے ذےہٚٔ کٌ ٔے  ٚ ٌ يذف ہ ؾحٔٚ
 .يذف ہٚٔے ضک َٔوٖ ہٚ

ٚي  .2 ْذش ِعم ہٚ يذف کی ٔ طٌؾ کی ؾحْکضی  ط٠ٌمے ْے کْی جْٔحْ کی 

ٌٚ ع٠ْحت٠ش ٠ح  ہٚ، ج ٚوی ٠ح ٔصٌجٔی  ٘ے ٍِِْحْ ہٚ ٠ح کٚتی جہي کضحخ ٠ہ چح
خ ٔہ ہٚ الِيہ ہٚ، وہ٠ٌہ جٌٚ  .٠ہٚو٠ش پٌ لحتَ 

3. ٚ  .يذف کٌٔے ٚجٌے ٔے ہٌ ؾحٌٔٚ کے يذف کٌضے ٚلش نحٌص ہللا کح ٔحَ ٠ٌح ہ

ْے کَ .4 ٠ں  ٚں ِ چحٌ ٌگ ٌٚ کے گٍے کی  ہٚں ؾحٔ ْ کٹی   .ْے کَ ض٠

ے ِالقظہ  .5 ٠حْ ذہش ٠َحوٖ ـحصٍہ ٔہ ہٚ. )ضفص٠ي ک٠ٍ ٌِ َ ہللا جٌٚ يذف کے و ذْ
 َ حقخ ِوظٍہ دمحم ضمی عغِحٔی ص الٔح ِف ش ِٚ قضٌ صٔفہ " ِ َ جٌيذحتف"  ہٚ "جقکح

 ("جٌعحٌی

ضٙ ِعٍَٚ ہٚ کہ ٠ہ ْج شٌجتط       ے ْح ٠ں صٌجقش ک ے ذحٌے ِ ؾْ ٌِؼ٠ٚں ک ٌہيج 
٠ں کے ِطحذك يذف  ے ذحٌے ِ ے، جٌٚ ؾْ ک ٘ کی گتی ہ٠ں جْ کح کٙحٔح ؾحتَ 

 ْ ٘ے ضٚ ج ٌَی کی گتی  ٌٖ شٌجتط کی نالؾ ٚ ہٚ کہ ِيکٚ  َٚ ْے ِعٍ ٌصجقش 
 .کح کٙحٔح ؾحتَ ٔہ٠ں
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الي ٌْٹ٠فک٠ٹ کے ْحضٙ       ٌؾ ْے  ٔٚں کی ط جٌذضہ جگٌ کٚتی گٚشش ٍِِْح
ِ َ حٌ ؾِ ـ َٚ ٔہ ہٚ کہ  ہٚ جٌٚ ٠ہ ضفص٠ي ِعٍ ٠ں ٖٚ يذف ک٠ح گ٠ح ٚـٌنش ک٠ح ؾحٌہح 

 ٍَ ٌعی شٌجتط پٌٚی ٚہتی ہ٠ں ٠ح ٔہ٠ں، ضٚ چٚٔکہ ذکغٌش ؼ٠ٌِْ ٘ے جِ ٠ِں ش
٠ں ج٠ْی ْحِٔے آتی  ، جٌٚ ذہش ْی ِغحٌ ٘ے ِحٌک ْے ج٠ْح گٚشش وٌآِو ہٚضح  ِ

حٌی کٌ و٠تے گتے  طٌٚ پٌ قالي کے ٌْٹ٠فک٠ٹ ؾ ہ٠ں ؾْ ٠ِں ؼ٠ٌ يِہ وجٌجٔہ 
ْی  ٠ں ٘ے کہ ج٠ ، جٌِ تے جقض٠حط جِ ِ ہ٠َ ک٠ح ہ٠ں ْے پٌ ٚشش  ٌؼی کے گ ِ

٠وجٌ کٚ ْجکے کٙحٔے ٠ِں  نٌ ٠ں قحؾش کے ٚلش  ٠کْ ج٠ْی صٌٚش ِ ے، ٌ ؾحت
٘ے ٌجٌ و٠ٔے کی گٔؾحتٔ   .ِعيٌٚ ل

ٌؾہ ي٠ي ہ٠ں ٔو ٚہحش ِ  :ؾْکی ٚؾ

٠ں  .1 ِ ٚ جِ  ہٚ ض ٠ںقالي کہہ کٌ گٚشش ذ٠چح ٠ح کٙال٠ح ؾحٌہح  ْ ٍِک ِ ِح ٍِْ
َ قحالش ٠ِ ٚ، جٌٚ عح الي ہ ٘ے جصي ٠ہ ٘ے کہ ٖٚ  ں ٠ہ ضقم٠ك ضٌٌٚی ٔہ٠ں 

ٌؾہ ي٠ي  ٔو ـ يذف ک٠ح؟ ؾ٠ْح کہ ِ طٌ ے کِ  ہٚج؟ جٌٚ کِ ٔ کہ ٖٚ کہحں يذف 
٘ے َٚ ہٚضح  ْے ِعٍ  .عذحٌجش 

 

َ عٍٝ أن٠ٗ جٌٍَِْ ـ٠ٍحوي ِْ  • ْٚي ہللا ملسو هیلع ہللا یلص ئيج وني أقوو عْ أذٝ ٠ٌٌ٘ز لحي لحي ٌ
ال ٠ْأي حِٗ ٚ  .طع

َ ٔے ـٌِح٠ح کہ ؾخ  ٗ جٌْال حِ آپ عٍ ٚ جِ کے پ ِحْ کے پحِ ؾحؤ ض َ کْی ٍِْ ض
ْے آ٠ح ٠ح  ْے ْٚجي ٔہ کٌٚ. )کہ ٠ہ کہحں  کٙحٌٚ جٌٚ جِ   ٚ ٚ جِ ک ٚ کٙحٔح ہ ؾ

ْے آ٠ح  (ک٠

ـ ِشکٚز ) ☆ ٌلحز شٌ حٌی صحقخ ِ ٠ں ٌکٙضے ہ٠ں7ٙٔ/ٓٔالعٍی ل ِ  ): 

مٗ ـْ  َ ٌَ ٠عٍ ٚ يٌک ئيج   .ال٠ْحي ـحٔٗ لو ٠ضحيی ذحٌْؤجي 

نذٌ و٠حٔحش ٠ِ .2  .ں ِعضذٌ ہٚضی ہےٍِِْحْ کی 
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٘ٔو٠س: ) ٖٓ/5ـضحٚی  8) 

ِح ٔؾحْس ئيج وحْ ٍِْ حٌز ٚجٌ ٌطٙ ٌِس ٚج ضذٌ ـٝ جٌو٠حٔحش وحٌقي ٚ جٌق  نذٌجٌٚجقو ٠ع

٠ں الي کہہ کٌ  ٍَْ ِِحٌک ِ صٌٚٚں کح ضمحضہ ٠ہی ہے کہ ِ ِيکٌٖٚ ذحال ج
الي ہے ے ٚجال گٚشش   .ٚـٌنش ک٠ح ؾحٔ

٠ں ٠ہ شذہ ○ ٌلی ْٚطی کے ِِحٌک ِ ذضہ چٚٔکہ ِش ٌعی  جٌ ٌہضح ہے کہ شحتو ش
ٔٚح چحہ٠ے ٔہ٠ں ہ ٌہٰيج گٚشش قالي  ٚں  ٌے ٔہ کتے گتے ہ ٚ   شٌجتط پ

ٔہ٠ں  ے جٌٚ جِ کی  ذ٠ٔحو پٌ جصي لحعوے کٚ ضٌک  ْ وٌقم٠مش ٠ہ شذٗ جٌشذٗ ہ ٠ٌک

 .ک٠ح ؾحْکضح

ِؾٙح  ☆ ْ ٚ قالي  ٚشش ک ٖ گ ٌو ٚنش ک ٌ ْ کے ـ ِح ٍ ْ ِ ٠ں  ِ ک  ٌ ِح ِ  ْ ِح ٍ ْ ِ ٌہٰيج 
ہَ پٌٚی صٌٚضقحي ٚج ٌٚ پٌ جؾضٔحخ کٌٔح ؾحت٠گح ضح ٚتی جپٔے ط ضف ہٚٔے ضک ک

 .چحہے ضٚ ذہضٌ ہے

( َ َ کٌجچی. کضذٗ: دمحم ْحٌ عٍٚ ٌجٌ  (5ِٕٔٓتی  ٍِٕنص ـضٚے وج

و ہ٠ں ٌجٌعٍَٚ کے ضَِح جکحذٌ کے وْضنط ذٙی ِٚؾٚ  .جِ ـضٚے پٌ وج

 

 :مفتی محمود اشرف صاحب نے اپنے نوٹ مٌں لکھا ہے ▪

جِ جْالِی  ● ہٚؾحتے کہ  َٚ قکِٚش ٔے جپٔے ٍِک ٠ِں جگٌ ٠ہ ِعٍ ٍِک کی 
ٌکٙح  َ کٌ  ٌٖ ذٙی لحت ے جٌٚ جِ ک٠ٍتے ج٠ک جوج قٌجَ چ٠َ الٔے پٌ پحذٔوی ٌگحتی ہ
 ٚ الي ِْؾٙ کٌ جْضعِحي کٌضے ہ٠ں ض  ٚ ء جِ ک ِح ہے جٌٚ جِ ٍِک کے جکغٌ عٍ

ہٚؾحت٠گح جٌٚ ذٙی کٌَِٚ   .٠ہ شذہ 
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ٌآِو شوٖ گٚشش کے  ِحٌک ْے و ِ َ ي جٌٚ و٠گٌ ؼ٠ٌ ٍِْ ِضعٍك عٌخ ذٌج٠َ
 :ٍعِحء کی ضقم٠ك

ل مٌں موجود ٌاک عرب عالم کی تحقٌق ● زٌ  برا

َ ضق٠س ط٠ذس}}     وٌج  {{جإلنٚز جٌ

ٚص جٌٍقَٚ ـأٔح  حٌ عْ شة ِح ذنص ْ ٌٚٙيج ِْ عٔوٖ ئْضف أٔح أع٠ٔ ـٟ جٌذٌج٠َي 

 ..ِٚؾٚو ئْ شحء ہللا

 

ؤِ )ِيذف  ٌـ کے الٹٌ ہح ٚ ط نحٔے( جٔہٚں ٔے ضفص٠ي ذضحتی کہ ذٌج٠َي ٠ِں و
 :ہ٠ں

 .ؼ٠ٌ ٍِِْٚں کے .1

 .ٍِِْحٔٚں کے .2

گٌ  ٠عے کذٙی و٠ ٌٔٹ کے يٌ و٠ضے ہ٠ں، کذٙی ک ٌ کٚ ٌِوجٌ کٌ ٚ ؾحٔٚ ؼ٠ٌ ٍَِْ ض

٠ں کٚتی شک ٔہ٠ں قٌِش ِ ے، ٌہيج جِ گٚشش کی   .يٌجتع ْ

 

٠ي جٌفٍْط٠ٟٔ )ق ہللا ِْ جٌفضْ ● ؾِ  (عحطؾ 

 .جٌوٌٚس: جٌذٌج٠َي

 7ٙٓ,ٔجٌِشحٌوحش: 

نٚز و: ِٙ )ٌإل َٚ جٌِْضٌٚوز ٌ عْ جٌٍق ْؤجي  ٍَ ذحألٌِ(  ِْٚ ٌو٠ٗ ع ٠ي  ٌجَ  ...ِْ جٌذ
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وٚجؾْ ٚويٌن ِْ ؾٙس  ٌ َ ٌٚقَٚ ج َ جألٔعح ٟ جألٌِ ضفص٠ي ذ٠ْ ٌقٚ ٌن ہللا ـ٠وَ ـ ذح
  :جٌيجذف

٠ٍ٠س ٘ٔح  .ٔ ٌجَ ْٔذس ٌٍِيجذف جٌذ ْ ذمضي  -ِيجذف جٌٔصحٌٜ-ذحٌ أؼٍخ جٌظْ أَٔٙ ٠مِٚٚ
٘يجال ٌـٙح ج طٌق جٌضٟ ٠ع ٚ٘ جألذمحٌ ذحٌ قٌِضٗ ٚ ٘يج ال شک ـی  نضصحص ٚ

جٌٌذف ٠حوٖ  َ ٘ٚ ض٠ٌْع جإلٔضحؼ ٚ َ ٘وـٙ ٌق ٚ َ ذٙيٖ جٌط َٚ أٔفْٙ  .ذحعضٌجؾ جٌم

وٚجؾْ ٘ٔح ـٟ ِيجذف جٌٔصحٌٜ ـ٠ٙح ضفص٠ي .ٕ َ جٌ ْٔذس ٌٍقٚ  :ٚذحٌ

قٌِضٗ ٘ي ال شن ـٟ  ٠ش ٚ عك جٌوٌٙذحتٟ جٌِِ  .ـٙٔحن ِْ ٠صعمٙح جٌص

 

 مسلمانوں کے مذبح خانے ■

ِحٔٚں کے عوٖ جعضِحو ذٙی ک٠ح  ٍِْ ٚو ہ٠ں کہ ؾْ پٌ ذحلح ج٠ْے ِيذف نحٔے ِٚؾ

چٙحْ  عوٖ  ْے جِ ِعحٍِے ٠ِں ذحلح جْ  ہے جٌٚ ٍِِْحٔٚں کی ؾِحعضٚں ٔے  ؾحضح 
ْ ذٙی کی ہے  .ذ٠

   

غٚلس ِْ لذي  • ذف ِعٌٚـس ِٚٚ ٔح ـ٠ٙح ضفص٠ي ـٙٔحن ِيج ٘  ْ٠ ِ ف جٌٍِْ ِٚيجذ
٠ِ وي  ٌ ، ٌٚٙيج  ٌٞ ٌِ ذحٌْؤجي ٚجٌضق ٚوٌْٚج جأل ٘يٖ جٌِيجذف  ٞ َجٌٚج  ْ جٌي ٚذ٠ ٔو جٌِ

 ٌِ ِوْ ضع٠٠َِ جأل ال ٠ وز ذي ِْ عوز ؾٙحش  ضٟ ِْ ؾٙس ٚجق َٚ جٌِْضٚوٌز ضأ جٌٍق
ٙح َٚ وٍ  ..... عٍٝ جٌٍق

ٚں کے ہحں ٚگ پہٍے ہٍکح  جٌذضہ ٍِِْحٔ ض ٌ يذف کح ط٠ٌمہ ِنضٍؾ ہٚضح ہے ذع
ٌ ذعض ٌٚگ ذؽ٠ٌ  ٔٹ وے کٌ ذ٠ہٚشی کی ک٠ف٠ش ضک پۂچحو٠ضے ہ٠ں جٚ کٌ

ٌجٖ ٌجْش يذف کٌضے ہ٠ں ٚشی کے ذ  .ذےہ
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●  ٌٌٚ َ ہللا ض ذْ ِ ذحش کح ن٠حي ٌکٙح ؾحضح ہے کہ يذف کے ٚلش  ٠ں ج ف ِ جٌٚ يذ
٘ی ؾحتے  .پڑ

 

٠ْ ـٙٚ  ٍِِْ ْذس ٌِيجذف جٌ ْ أِح ذحٌٔ ٜ ٠عٟٔ ٠مِٚٚ ٔصحٌ ٌ ٔفِ ط٠ٌمس جٌيذف عٔو ج

٘ٔحن ِْ جٌِيجذف  ن ٚ ِْٚ لذي يٌ ْ٠ َ ٠يوٚٔٙح جٌيوحز جٌشٌع٠س ٚ ذصعمٙح صعمح نف٠فح غ
٠وضفٟ ذِطٍك جٌمطع ِطٍمح ٚ  .ِْ ال ٠ْضعِي جٌصعك 

 

ْؤ٠٠ٌْٚ  ● : جْ جٌِ ِي ٟـ ِيجذف جٌوؾحؼ لحي ٚ٘ٚ ذحوْضحٟٔ ٠ع  ٗ ْ أغك ذ ٚقوغٟٔ ِ
 ْ ذْٚ شفحٖ جٌيذحق٠ َٙ عٍٝ جٌيذ٠قس٠ٌجل ٠ض ِ ف ٌوٟ ٠ضأووٚج ِْ ضْ  .عٔو جٌيذ

 

 سعودی مجلس کبار العلماء کا فتوی ▪

ٚ جٔہٚں ٔے  ْٚجي ک٠ح گ٠ح ض ٠ں  ے ذحٌے ِ ْے ؾخ جِ گٚشش ک  ْ٠ ِ ذْ جٌعغ٠ ش٠م ج
حٌش جٌٚ َٚجٌش ِح٠ٌحش  ٔے آ٠ح ضٚ ٠ٌَٚ ضؾ حِ حٌے ْ ـٌِح٠ح کہ ٠ہ ِْتٍہ ؾخ ہِ

ٔے ذ حِ ِحء کے ْ ؾٍِ کذحٌ عٍ حٍِے کے جـٌجو کٚ ِ ْ ْے جِ ِع ال٠ح گ٠ح جٌٚ ج

ٚجخ و٠ح ٚں ٔے ؾ  :کے ِضعٍك ْٚجي ک٠ح گ٠ح ضٚ جٔہ

ـ عٍی جٌط٠ٌمس جالْال٠ِس ● ذٚ ٍِوس ـحٔٗ ِي  کي ِح ٠ٌو جٌی جٌِ

خ جْالِی  خ کح  ہے ٖٚ ْ ٠ں ال٠ح ؾحضح  ِ ی ٍِِکش  ٚو کہ ؾضٔح ذٙی گٚشش ْع
م ٔے ـٌِح٠ح کہ جْ جوجٌٚ وٖ ہٚضح ہے، جِ کے ذعو ش٠ ں کی ط٠ٌمے ْے يذف ش

ٍِِکش  ے جٌٚ ٠ہحں  جْ ٌٚٚگں کی ذٔضی ہ يِہ وجٌی  حٌی  ضصو٠ك کے ذعو جخ ٠ہ ْ
الي ہے َ کح گٚشش  ٚو ہٌ لْ ں ِٚؾ ٠ِ. 
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وعٟ  ▪ ٌعٍِحء، ٚ ؾٍِ وذحٌ ج ضش عٍٝ ِ عٌ ٘يٖ جٌمض٠س   َ ٌو و هلل أٔح أنذ قِ ـٔمٚي: جٌ
ْٚتٍٚج  ٌز ٚعضٚ ٠ٌَٚ جٌِح٠ٌس  ـٟ جٌوٌٚس ِْ ٠ٌَٚ جٌضؾح تٌْٚٚ  ؾٍِ جٌِْ ئٌٝ جٌِ
ذٚـ  ٍِوس ـأٗ ِي و ئٌٝ جٌِ ٚج: وي ِح ٠ٌ ٍِِوس، ٚلحٌ ٌعٍِحء ـٟ جٌ ْ أوحذٌ ج ْؤجالش ِ

٘ؤالء ٍٝ يِس  ْ ع  .عٍٝ جٌط٠ٌمس جإلْال٠ِس؛ ٚجٌقِو هلل ٔق

ٟ ٠و ٌ ِ ٚ أ ٞ أ َ ٠ ٍ ٔؾ ٚ ئ ٟ أ ٍ ٠ َ ٌج ٚ لحي: ذ ٌ  ٝ ْ ٠أوي قض ٗ أ ٠ ٍ  ...ئيجً.. ع

ٍٙح ● عْ جألِس و  ْٚ تٌٚ ْٚ عٔؤح ـَٙ ِْ تٌٚ ٘ؤالء جٌِْ َ ِح وجَ  .جٌِٙ

َٚ جٌِْضٌٚوز □  .جٌْحتي: ٘ٔحن ِْ ٠مٚي: ئٔٗ ال ٠ؾَٚ أوي جٌٍق

ٗ، ٚجٔضٙٝ  ي ٌٗ: جتش ذٗ ٚأٔح آوٍ ٚج: ال ٠ؾَٚ، ل جٌش٠م: عٍٝ وي قحي ئيج لحٌ
ٚضٚع  .جٌِ

 

ن أضعٗ أِحِ  ْ٠ ِ  .....ٚذعو جٌذقظ ع والَ جٌش٠م جذْ جٌعغ٠

 

ک اور سوال کے جواب مٌں فرماٌا ■  اٌ

٠تس  ٘ ِؾٍِ  قظ ـٟ  ؾٌٜ جٌذ ٌز، ٚلو  ٌز جٌضؾح َٚج ٚج ٚوالء  ٚو ٍِحء،  وذحٌ جٌع
ـ يذقحً  ٚ ِيذ  ٗ ٝ أٔ ٌ ْ ئ ٚ ِطِتٔ  ْ ٔق ٚ ٌو ئال  ٟء ٠ ْ ٌش ْ ٔأي ْ أ ِو ٔٔح ال ٠ ٚج: ئ ٌ ٚلح

 َ ٚ ٌم ٌٚتن ج ٚ ِيجذف أ ٔع أ ِصح ٌ ٠ع ج ِ ْ ؾ ٚي: ئ ٔم ٔٔح ال  ٌو ٔ٘حن،  ٚوالء  ٌٔح  ٚ ٌع٠حً،  ش
ط ٌ ٌو ئٌٝ جٌٍِِوس ـأٗ ِقضح ٘ويج لحٌٚج ٌٔح، وٍٙح عٍٝ جٌط٠ٌمس جإلْال٠ِس، ٌوْ ِح ٠  ،ٗ

ْ قالالً  ٚ ن ٠و ٌ ٝ ي ٍ  .ٚذٔحء ع

ٗ ٟ قٍض ٔ٘ح أ٠ضحً ال شن ـ ٞ ٠يذف  ٟ جٌي ٚطٔ ٌ ن جٌوؾحؼ ج ٌ  .ٚوي

حٌش کے  َجٌش ضؾ ٚ ٍِحء ٔے  ِؾٍِ کذحٌ ع الصہ ٠ہ ہے کہ  جْ کی جِ ذحش کح 
ٚ جٔہٚں ٔے کہح کہ  ٚشش کے ِضعٍك ْجضفْحٌ ک٠ح ض کٌ جْ ْے جِ گ ٌٚگٚں کٚ ذال 
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ٔہ٠ں  تْ  ِطِ ٚشش ؾخ ضک ہَ  ٠ں گ َ کْی کٚ جپٔے ٍِک ِ ے جِ ٚلش ضک ہ ہٚض
ٚو ہٚضے ہ٠ں  گ ِٚؾ ے ٌٚ حٌ ے، جٌٚ ٚہحں پٌ ذحلحعوٖ ہِ الٔے کی جؾحَش ٔہ٠ں و٠ض

و٠ہ ٠ِں کٚتی  ٚ ٠ٔحْ کٌضے ہ٠ں کہ ْع ٔے کح جطِ ہٚ ٚشش کےقالي  ٚ جِ گ ؾ
َ گٚشش ٔہ آتے  .قٌج

 

■ ٌ ے مٌں پوچھنا چاہ الل حرام کے بار ٌں جا کر  ٌں ہوٹلوں م ٌا ہم  ئے؟ک

ٌـ کے  جِ ط ْٚجي ک٠ح گ٠ح کہ ذعض جقذحخ  ٠ْ ْے ؾخ ٠ہ  ِ ذْ جٌعغ٠ ش٠م ج
 ٚ ِح٠ح جٌٚ جِ ک ـٌ ٔع  ْے جِ ذحش کٚ ِ ْٚجالش کٌضے ہ٠ں ضٚ جٔہٚں ٔے شوش 

لٌجٌ و٠ح ٔش   .نالؾ ْ

ي٘ذْٚ ئٌٝ جٌِطحعَ ٠ْٚأٌْٚ عْ  ● ٔوِح ٠ ْ ع ْؤجي: ِح قوَ ـعي ذعض جإلنٚج جٌ
 َٙ ْٚ ع٠ٍ َ ٠ٍٚق ٘ ؼ جٌِٚؾٚوز عٔو ال ٠معْٚ جٌوؾح ٌٌٚع وٟ ٘يج ِْ ذحخ ج  :ْٚ مٌٚ ٠ٚ

 ـٟ جٌشذٙس؟

ْٔس، ٠ٌِ جٌٌٚع أْ جإلْٔحْ  ٌ ٌٚع جضذحع ج ٠ِ ِْ جٌٌٚع، جٌ جٌؾٚجخ: ألٚي: ئْ ٘يج ٌ
ذٟ صٍٝ ہللا ع٠ٍٗ ٚعٍی آٌٗ  ٌٙالن، وِح لحي جٌٔ ٘يج ِْ  ٠ضعِك ٠ٚضٔطع ذي  ٚ ٠ضعٔش 

ٌِجش الظ   )ْٚ )ٍ٘ن جٌِضٔطع  :ٍَْ ٚ..... 

 

ي جِ ٌٔک) ؾٚو ہ٠ں ضِحَ ضفحص٠ ں ِٚ ٠ِ) 

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/archive/index.php/t-128765.html 

 

 ذاتی تحقٌق ▪  
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ْے جِ  2015  َ ؤی کے ِفض٠حْ کٌج ِ َ قٌ ِٚلعہ پٌ قٌَ ِکی جٌٚ  ٠ں قؽ کے  ِ
حٌے ٠ِں  ہٚج جٌٚ جْ قضٌجش ٔے جِ گٚشش کے ذ ٍْے ٠ِں ضفص٠ٍی ِکحٌِہ  ٍْ

٠ں ِم٠َ پحکْضحٔی جٔؾ٠ٔتٌ عذوجٌِٔحْ جپٔے جط٠ِٔحْ کح جظہحٌ ک٠ح، جْی  ـ ِکہ ِ طٌ
مٌٌ  ٚ يکٌ کٌکےٚ ہحں کی ِ ٍْے ٠ِں جپٔی ضگ ٚوٚ ک ٍْ ِ صحقخ ٔے ذٙی ج
لٌجٌ و٠ٔے  ٚ قالي ہی  ہٚتے گٚشش ک کٌوٖ جضٙحٌٹی پٌ جعضِحو کح جظٙحٌ کٌضے 

 .کی ضحت٠و کی

 

احب سے مالقات ■ اٌئرپورٹ پرحضرت مفتی تقی عثمانی   جدہ 

قٌِش کح قضٌش ْے اللحش  ہ عٌض ک٠ح کہ قضٌش جِ گٚشش کی  ٠ں ٠ ِ
ْٚخ ک٠ح ؾحضح ہے ٌؾ ِٔ  ...ٚلي آپ کی ط

قٌجَ ٔہ٠ں کہح،   ٚ ذٙی ذٙی جْک قضٌش ِفضی صحقخ ٔے ـٌِح٠ح کہ ٠ِں ٔے ک  ٚ ض
ہٚں ٚي کہضح   .جٌذضہ جقض٠حط کح ل

 خالصہ کالم

ٌٚ عٍِحء جِ گٚشش  ٌ ٚہحں کے جوجٌے ج ْالِی ٍِک ہے جٚ ْعٚوی عٌخ ج٠ک 
حٌے ، ٌہيج ٚہحں پٌ ِٚؾٚو گٚشش ؾٚ ک قالي کہہ کٌ  کے ذ ِطِتْ ہ٠ں ٠ں  ِ

ي جٌٚ ؾحتَ ہے، جٌذضہ جگٌ کٚتی شنص جٔفٌجوی  ال ٚ جِ کح کٙحٔح  ـٌٚنش ہٚضح ہ
ْ عِِٚی طٌٚ پٌ  طٌٚ پٌ جِ گٚشش ْے جؾضٔحخ کٌٔح چح٘ے ضٚ ذہضٌ ہے، ٠ٌک

قٌجَ ٠ح ِشضذہ گٚشش ٔہ کہح ؾحتے  ٚ  .جْک

َ  ٚہللا جعٍ

 

 لی جنَٚٔجوٖکضذٗ: عذوجٌذح
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 تنبٌہات سلسلہ نمبر 31

 

زٌں چٌ  ٌتن محبوب 

 

ِؾٙے ض٠ْ چ٠َ٠ں پْٔو ہ٠ں ▪ ی و٠ٔح ٠ِں  حٌ َ ملسو هیلع ہللا یلص ٔے ـٌِح٠ح: ضِٙ  :ج٠ک وْ ٔذی ک٠ٌ

(ٔ) ٚ  .نٚشذ

عٌٚش(ٕ)  .٠ٔک 

٘ے (ٖ) ِحَ  ٔڈک ٔ ٚں کی ٹٙ  .٠ٌِی آٔکٙ

 

ذٙی  • ؾٙے  ِ : ك ٌضی ہللا عٔٗ ٔے ـٌِح٠ح ذٚذکٌ صو٠ ٔو قضٌش ج ْ ض٠ْ چ٠َ٠ں پ
 :ہ٠ں

ٚ و٠کٙٔح (ٔ) چہٌٖ جٌٔٚ ک َ ملسو هیلع ہللا یلص کے   .ٔذی جکٌ

ٌٔح( ٕ)  .جپٔح ِحي آپ ع٠ٍ جٌْاَل کے جٌشحوجش پٌ نٌچ ک

٘ے (ٖ) ٠ں ٌ ی ِ ذٚ  .٠ٌِی ذ٠ٹی قٌَ ٔ

 

ٔو  • ْ ے ذٙی ض٠ْ چ٠َ٠ں پ ؾٙ ِ : ٌضی ہللا عٔٗ ٔے ـٌِح٠ح حٌ قضٌش عٌِ ـ
 :ہ٠ں

 .٠ٔک کَح کح قکَ کٌٔح ( ٔ)
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ْے ٌٚکٔح (ٕ)  .ذٌجتی 

ٚو کٚ لحتَ کٌٔح (ٖ)  .ہللا ضعحٌی کی قو

 

ٔو  • ْ ے ذٙی ض٠ْ چ٠َ٠ں پ ؾٙ ِ : قضٌش عغِحْ  ٌضی ہللا عٔٗ ٔے ـٌِح٠ح
 :ہ٠ں

ٚ کپڑج پۂحٔح (ٔ)  .ٔٔگٚں ک

 .ذٙٚکٚں کٚ کٙحٔح کٙالٔح ( ٕ)

 .لٌآْ ک٠ٌَ کی ضالٚش کٌٔح( ٖ)

 

ؾٙے  • ِ : ہللا عٔٗ ٔے ـٌِح٠ح ٔو ہ٠ںقضٌش عٍی ٌ ْ  :ذٙی ض٠ْ چ٠َ٠ں پ

ٙٔح ( ٔ) ٠ں ٌَٚے ٌک ِ َ ْٚ ٌِی کے ِ  .گ

 .ِہِحْ کی نوِش کٌٔح ( ٕ)

٠ں ضٍٚجٌ چالٔح( ٖ) و ِ  .ؾہح

 

ٔو ہ٠ں • ْ ْ چ٠َ٠ں پ ِؾٙے ذٙی ض٠ ِح٠ح:  ـٌ ٠ٗ جٌْالَ ٔے   :قضٌش ؾذٌجت٠ي عٍ

ٚٔح(ٔ) َ پٌ ٔحَي ہ ٠َٙ جاٌْل ٍ  .جٔذ٠حء ع

ٚ پۂچحٔح ( ٕ)  .ہللا ضعحٌی کے پ٠ؽحَ جٔک

 .ہللا کی قِو ٚغٔحء کٌٔح( ٖ)
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ْ چ٠َ٠ں پْٔو ہ٠ں • ٔوٚں کی ض٠ ِؾٙے ذٙی جپٔے ذ  :ہللا ضعحٌی ٔے ـٌِح٠ح: 

 .شکٌگيجٌ وي (ٔ)

ی َذحْ( ٕ) ے ٚجٌ  .يکٌ کٌٔ

(ٖ )ْ ٠ں صذٌ کٌٔے ٚال ذو قحٌش ِ  .ضک٠ٍؾ کی 

 

ٔو ہ٠ں • ِؾٙے ذٙی ض٠ْ چ٠َ٠ں پْ قِٗ ہللا ٔے ـٌِح٠ح:  ذٚق٠ٔفہ ٌ  :جَِح ج

الٚشہللا (ٔ)  .ضعحٌی کی کضحخ کی 

ي ہللا ملسو هیلع ہللا یلص کی ْٔش ْے ٌۂِحتی( ٕ) ْٚ ٌ. 

ْے کٔحٌٖ کشی( ٖ)  .ہللا 

 

ٔو ہ٠ں • ِؾٙے ذٙی ض٠ْ چ٠َ٠ں پْ قِٗ ہللا ٔے ـٌِح٠ح:  ِحٌک ٌ  َ  :جِح

(ٔ)َ و٠ٔہ ٌِٖٔٚ ٠ِں ہ٠ِشہ ل٠ح ِ. 

لٌخ( ٕ) ْٚي ملسو هیلع ہللا یلص کح   .ٌٚضہ ٌ

ْٚي ملسو هیلع ہللا یلص( ٖ) ْے ِقذشقو٠ظ ٌ  . 

 

ٔو ہ٠ں • ِؾٙے ذٙی ض٠ْ چ٠َ٠ں پْ قِٗ ہللا ٔے ـٌِح٠ح:  ـعی ٌ  :جَِح شح

٘ؾٌش کٌٔح(ٔ) ٠ں  ٌجٖ ِ  .ہللا ضعحٌی کی 
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ٌٔح( ٕ)  .ہللا ضعحٌی کے ٔحَ پٌ نٌچ ک

٠ں ؾہحو کٌٔح (ٖ) ٌجٖ ِ  .ہللا ضعحٌی کی 

 

ِؾٙے ذٙی ض٠ْ چ٠َ٠ں  • قِٗ ہللا ٔے ـٌِح٠ح:  ي ٌ ذْ قٔذ قِو  ٔو ہ٠ںجَِح ج ْ  :پ

ے ٌتے(ٔ) ٚ و ہللا ضعحٌی ک  .کْی ک

ْی کٚ ٔہ و٠ٔح ہللا ضعحٌی کے ٌتے( ٕ)  .ک

ٔح ذٙی ہللا ضعحٌی کے ٌتے( ٖ)  .ِقذش کٌ

 

ٔو ہ٠ں • ْ ے ذٙی ض٠ْ چ٠َ٠ں پ ؾٙ ِ : الٔح عذوہللا وٌنْٚجضی ٔے ـٌِح٠ح ِٚ: 

ْٚہ(ٔ) ٌٙ ٌ ذ  .ہللا ضعحٌی پ

 .ہللا کے يکٌ کح شؽي( ٕ)

ٌَ ملسو هیلع ہللا یلص( ٖ) ٌٌٚ وٚعح ں ِٚشْ ذْضی ٠ِ  . کی 

 

 الجواب باسمه تعالی

 جِ ٌٚج٠ش کح جذضوجتی قصہ

َ جٌط٠خ ٚجٌْٔحء ٚؾعٍش لٌز ع٠ٔی ـی جٌصالز" ذخ جٌی ِْ و٠ٔحو  "ق

ْے غحذش ہے  .٠ہ صق٠ف ٌٚج٠حش 
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ذٟ ملسو هیلع ہللا یلص:  • ، ٚؾعٍش لٌز ع٠ٟٔ ـٟ 》لٚي جٌٔ ْٔحء ، ٚجٌ ٌط٠خ ذخ ئٌٟ ِْ و٠ٔحَو ج ق
 》جٌصالز

قِو ) َ أ نٌؾٗ جإلِح َ  8ٕٔ/ٖأ  (5ٌٖٕٔٔل

تٟ )  (9ٖ9ٌٖلَ  ٔٙ/7ٚجٌْٔح

ذْ ْعو ) ٖ/ٔٚج 98) 

ذٚ ٠عٍٝ ) َ  7ٖٕ/ٙٚأ  (5ٌٖٖٓل

( َ لَ  74ٔ/ٕٚجٌقحو ٌٕٙ7ٙ)  

ؾِ لوٌ  ْے غحذش ٔہ٠ں ذٍکہ  ضٔو کضحخ  ْ ؾذکہ ذم٠ہ ضِحَ ٌٚج٠ش کْی ذٙی ِ

ٚں ٠ِں ٠ہ ٌٚج٠ش  ْ ضَِح کضحذ ْٔو کے ہی کضحذٚں ٔے جِ ٌٚج٠ش کٚ ٔمي ک٠ح ج ذؽ٠ٌ 

 ِٔمٚي ہے ذٍکہ

لٌجٌ و٠ح ہے ● کٚ ِْ گٙڑش جٌٚ ذحطي  ِ ٌٚج٠ش   .جکغٌ ٔمي کٌٔے ٚجٌٚں ٔے ج

اٌت کی تحقٌق ▪  رو

خ  ِّح لحي: )قذِّ ٌ ٗ ملسو هیلع ہللا یلص  ٞ أّٔ ٚ ٌ ٗ ہللا: " ِ ٌق  ٟ ْطالٔ ٍم ٌ ٍو٠ٔس  ٌ خ ج ٘ ٚج ِ ٌ ٟ ج الً: ؾحء ـ ٚ أ
 ٟ ٌّز ع٠ٔ ٚؾعٍش ل خ  ٌط٠ ْحء ٚج ٔ ٌ َ ج ْ و٠ٔحو ِ  ّٟ ٌ وٌ: ٚأٔح ٠ح ئ ٟ جٌصالز( لحي أذٚ ذ

ن،  ٠ ٍ إٌلٔفحق ع ِحي  ٌ ِع ج ٚؾ ن،  ٙ ٚؾ  ٝ ٌ ٌ ئ ٔظ ٌ ْ جٌو٠ٔح: ج ِ  ّٟ ٌ خ ئ ٚي ہللا قذِّ ْ ٌ
 ٌ ِ ْ جٌو٠ٔح: جأل ِ  ّٟ ٌ خ ئ ٚي ہللا قذّ ْ ٌ ٚأٔح ٠ح   :ٌ ِ ٚلحي ع ٠ن.  ٌ ٌجذضن ئ ْي ذم ٚ ٚجٌض
ي ہللا ْٚ حْ: ٚأٔح ٠ح ٌ ٌِ ہللا. ٚلحي عغِ َ ذأ ٌٚؾ ٚجٌٟٔٙ عْ جٌِٔوٌ ٚجٌم٠ح حٌِع خ  ذ قذّ
 ٟ ْ أذ ٟ ذ ٍ ٚلحي ع  .ٞ ٌ ٚز جٌعح ْ ٚو  ْ ٌظِي ٚجء ج ٌ ْ جٌو٠ٔح ئشذحع جٌؾحتع ٚئ ِ  ّٟ ٌ ئ

ؾ،  ٌجء جٌض٠ ؾ، ٚئل ٟ جٌص٠ َ ـ ٚ ْ جٌو٠ٔح: جٌص ِ  ّٟ ٌ خ ئ ٚي ہللا قذّ ْ ٌ ٚأٔح ٠ح  خ:  ٌ طح
 .ٚجٌضٌخ ذ٠ْ ٠و٠ن ذح٠ٌْؾ

٘ـ ٗ... ج ٠ ٍ ٙوز ع ٞ. ويج لحي ٚجٌع َٔو ٗ جٌَؾ ٌّؾ ٞ: ن ٌ ٌطذ  لحي ج
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٘خ جٌٍو٠ٔس: )  (478/ ٕجٌِٚج

٠ٌؾٙح ٟ ضن ٞ ـ ٌ ٌطذ ْ ج ّخ جٌو٠ ِق ٚي  ْ ل ٚذ٠ّ  ٟ ْطالٔ ٌم ٘ح ج ٌو ٚ  .٘ويج أ

ِحال  • ِ ٞ ج جٌٌِٚ ٘ي ْ يوٌ أْ  ٘خ ذعو أ قٗ ٌٍِٚج لحٟٔ ـٟ شٌ ٌَ ٚلحي جعالِس جٌ
ْ جٌو٠ٔح غالظ،  ِ  ّٟ ٌ خ ئ ٚأٔح قذّ ـمحي:  ٠ي،  ٌ َي ؾذ ٗ: ـٔ ـ٠  َ ٙ َجو ذعض ٚ ٠صف: "

 ،ْ ٠ ٍ ْ ٌ ِ ٍ ٌ ْحٌس  ٌ ٌ ٠ٍػ ج ْ، ٚضذ ٔذ٠ّ٠ ٌ ٝ ج ٍ ٚي ع َ ٔ ٌ غٔحء ج ٞ جٌ ْ، أ هلل ٌخ جٌعح٠ٌِ قِ ٚجٌ
 ْ ْح ٌ ٖ غالظ:  ْ عذحو ِ  ٗ ٠ ٌ خ ئ ٚ قذِّ ٘ ٚ ٚي ہللا:  ـمحي: ٠م ٌؾع   َ ٌؼ غ َ ع ٝ ہللا، غ ٍ ع

ْه  ْ لذي ہللا: ئ ِ ٔوجء  ٌ ٟ ٌفظ: ٚئيج ج ـ ٚ  ،ٌ ٗ صحذ ٝ ذالت ٍ َ ع ْ ٚؾ  ،ٌ خ شحو ٍ ٚل  ،ٌ يجو
قخ ِْ و٠ٔحوَغالغح، ـيوٌ٘ح  ."ہللا ٠

ٙح ٚج٠س ِِح ٠ؾعٍ جٌٌ ٘يٖ  قوٟ ـٟ  قوٟ ِْ  ِِٚح  ٌخ ئٌٝ ِٚضٚعحش جٌمصحص ِح  أل
ذخ ئٌٟ  َٔٙ عٍٝ يٌن، لحي: ٚأٔح ق ِح ٚلؾ وي ِ و ٌ قِ أْ أذحق٠ٔفس ِٚحٌوح ٚجٌشحـعٟ ٚأ

م َ ويج ٚويج ... ئٌ  .ِْ و٠ٔحو

ٞء  ● ٌ ٞ، وحٌِضذ َٔو ٝ جٌَؾ ٍ ٙوضٙح ع ٚؾعي ع ؾ،  ٟ ذص٠ؽس جٌضضع٠ ْطالٔ ٌم ْحلٙح ج ٚلو 
٘يٖ جٌٌٚ ٌَلحٟٔ صقس  ، ٚلو ٔفٝ جعالِس جٌ ٞ ِٔٙح و لحي: "ٌٚ ـم ٠ف جٌعذحٌز،  ج٠س ذصٌ

 ." ِِح ال ٠صف

 ْ ِ  ّٟ ٌ خ ئ ٟ ملسو هیلع ہللا یلص: )قذِّ ٔذ ٌ ٚي ج ٚ ل ٘ ٚ ظ صق٠ف،  ٌز قو٠ ٚ ِيو ٌ ٚج٠س ج ٌ ٌ ٟ ج ٌؼ ـ غح٠ٔحً: أو
ٗ جٌغحذضس  ٚج٠حض ٌ  ٟ ِ ـ ٠ ٌ  ْ ٌو ٟ جٌصالز(،  ٟ ـ ٌّز ع٠ٔ ٚؾعٍش ل خ  ٌط٠ ْحء ٚج ٌٔ َ ج و٠ٔحو

ٚ ٙح ذعض جٌفمٙحء ٚقح ٚجـك ِع جٌقو٠ظ، وٍِس)غالظ( ٚئْ ضٔحلٍ نٌْٚ ضأ٠ٍٚٙح ٌضض ي آ
ذٟ ملسو هیلع ہللا یلص يوٌ جغٔض٠ْ ِْ أٌِٚ جٌو٠ٔ ال غالغح  .ـحٌٔ

 رواٌت کی تحقٌق

ِع  .1 و أ٘ي جٌعٍَ،  ٌز ذح٠ٌْحق جٌِْؤٚي عٔٗ، ٠ٌْش غحذضس عٔ يوٚ ِ ٚج٠س جٌ جٌٌ ٘يٖ  أْ 
حلٙح ِْ ِشحذٙس ألقحو٠ظ جٌمصحص  حٌز، ِٚح ـٟ ٠ْ ضٔٙح ِْ جٌٔو جٌذحطٍس، ٚہللا ِح ـٟ ِ

حٌٝ أعٍَ  .ضع
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2.  ٞ ٌز(( جٌطذٌ ٔض و ٌٗ. ٚلو أشحٌ ئ٠ٌٗ صحقخ ))ج٠ٌٌحض جٌ ْٔح ظ ال ئ -٘يج جٌقو٠
نٌ ٘يج ِضأ ٚ ،َ ٌٚؾ، يجن ِضمو إلِحَ جٌِع ٞ ج ٚ ؼ٠ٌ جٌطذٌ ٘ ( ٚلحي: 5ٕٙ/ٔ) -ٚ

ٌنفحء(( ) ؾ ج ٟ ))وش ٟ ـ ٔ ٚ ٍ ٗ جٌعؾ ٠ ٌ ٌ ئ ٚأشح  .ٞ ٔو ٌنؾ ٗ ج ٌّؾ ( ٚلحي: "لحي 4ٓ7/ٔن
ٌنؾ نٌؾٗ ج  ٞ ٞ ٚجٌعٙوز ع٠ٍٗجٌطذٌ  ."ٔو

ذٗ جٌِٚضٚعحش ٘يج جٌقو٠ظ ٠ش  .لٍش: ٚ

ذخ ئٌٟ ِْ جٌو٠ٔح  .3 ْٚي ہللا ق وٌ: ٚأٔح ٠ح ٌ ٚ ذ ٘يج جٌقو٠ظ لحي أذ ل٠ي ئٔٗ ملسو هیلع ہللا یلص ٌِح يوٌ 
ذخ ئٌٟ  ٌ: ٚأٔح ق ٌؾٙحو ذ٠ْ ٠و٠ن. ٚلحي عِ ٠ن ٚج حق ِحٌٟ عٍ ظٌ ئ٠ٌن ٚئٔف الظ جٌٔ

ٌٚؾ،  حٌِع ٌ ذ الظ: جألِ وٚو ہللا. ٚلحي ِْ جٌو٠ٔح  وٌ، ٚئلحِس ق ٚجٌٟٔٙ عْ جٌِٔ

٠ي  َ، ٚجٌصالز ذحٌٍ َ جٌطعحَ، ٚئـشحء جاٌْل ذخ ئٌٟ ِْ جٌو٠ٔح الظ: ئطعح عغِحْ ٚأٔح ق
الظ: ئوٌجَ جٌض٠ؾ  ذخ ئٌٟ ِْ جٌو٠ٔح  ْ أذٟ طحٌخ: ٚأٔح ق َ. ٚلحي عٍٟ جذ ٚجٌٔحِ ٠ٔح

َ ٚلحي: ٠ي ع٠ٍٗ جاٌْل ؾذٌ ٠ْؾ، ـَٔي  َ ـٟ جٌص٠ؾ ٚجٌضٌخ ذحٌ خ  ٚجٌصٚ ٚأٔح قذ

والَ ٌخ  ٠ْ، ٚجٌِؤجْٔس  و جٌِضٍ ٠ْ، ٚئٌشح طٌ ئٌٟ ِْ جٌو٠ٔح الظ ئؼحغس جٌِض
، ٚلٍخ  ذخ ئٌٟ ِْ جٌو٠ٔحغالظ: شحخ ضحتخ ٠ْ؛ َٚٔي ٠ِوحت٠ي ـمحي: ٚأٔح ق حٌِ جٌع

فس ٌِح ٚلؾ عٍٝ يٌن لحي:  َ أْ أذح ق٠ٔ ٙ ٚـٟ والَ ذعض ْ ذحو٠س جٔضٙش، ع٠ نحشع، ٚ
َ الظ ضٌ ذخ ئٌٟ ِْ و٠ٔحو نحٌٟ، ٚجٌضٙؾو ٚأٔح ق ، ٚلٍخ ِْ قذ٠ْ  حٌٟ ن جٌضٌـع ٚجٌضع

ْ و٠ٔحوَ  ذخ ئٌٟ ِ ِح ٚلؾ ع٠ٍٗ أ٠ضح لحي: ٚأٔح ق ٚأْ ِحٌوح ٌ حٌٟ؛  َ ـٟ طٚي ج٠ٌٍ ذحٌعٍ
ٌٌجشو٠ْ.  نٍفحء ج ٠ْ، ٚئق٠حء عٍَٚ جٌو٠ْٚ،جاللضوجء ذحٌ ٍ و جٌٌِْ حٌٚز ضٌذس ٠ْ : ِؾ الظ

ٗ أ٠ضح لحي: ٚأٔ ٟ ٌضٟ ہللا عٔٗ ٌِح ٚلؾ ع٠ٍ َ ٚأْ جٌش ح قذخ ئٌٟ ِْ و٠ٔحو
 ْ . ٚأ أ٘ي جٌضصٚؾ ؾ ٚجاللضوجء ذط٠ٌك  الظ: ضٌن جٌضوٍؾ، ٚعشٌز جٌنٍك ذحٌضٍط
فِ  ْ ؼ٠ٌ ِٔس، ٚٔ ِ ْ و٠ٔحوَ غالظ عطحء  ذخ ئٌٟ ِ و ٌِح ٚلؾ ع٠ٍٗ لحي: ٚأٔح ق قِ أ

ْٔس ع ٌٍ تٔس، جالضذح  ((ِطِ

 ٚ٘يج ذحطي
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ذس ِْ ذعض ٌجٚجضع٠ْ جٌويجذ٠ْ ذحْضغٔ .4 ٌو ِ ٟ٘ حء ٘يٖ جٌٌٚج٠س وٍٙح ال ضصف، ٚ
ٚج٠س  ـٟٙ ٌ الز"  ْٔحء، ٚجٌط٠خ، ٚؾعٍش لٌز ع٠ٟٔ ـٟ جٌ َ جٌ ذخ ئٌٟ ِْ و٠ٔحو "ق

٘يج جٌقو٠ظ جٌْحلط ْ ذعض جٌٚضحع٠ْ ٌوذٙح عٍٝ   .صق٠قس، ٌو

ٌؾ  .5 ال ٔع ٘يٖ جٌمصس جٌضٟ يوٌضٙح،  ٔؾو  ْ أ٠و٠ٔح ـٍَ  ْٔس جٌضٟ ذ٠ ذقغٔح ـٟ وضخ جٌ
ٚي جٌٔذٟ ملسو هیلع ہللا یلص: ذخ ئٌٟ ِْ و٠ٔحوَ جٌط٠خ، ٚجٌْٔحء، ٚؾعٍش لٌز ع٠ٟٔ 》ِٔٙح ئال ل ق

 {{ـٟ جٌصالز

قِو ) َ أ نٌؾٗ جإلِح َ  8ٕٔ/ٖأ  (5ٌٖٕٔٔل

تٟ ) َ  ٔٙ/7ٚجٌْٔح  (9ٖ9ٖ، ٌل

ذْ ْعو ) ٖ/ٔٚج 98) 

ذٚ ٠عٍٝ ) َ  7ٖٕ/ٙٚأ  (5ٌٖٖٓل

( َ لَ  74ٔ/ٕٚجٌقحو ٌٕٙ7ٙ) 

 خالصہ کالم

ے ٚجٌو ہے  ٌ ْٔو ْ ے ْحضٙ ؼ٠ٌ ِعضذ ٌہيج جِ کٚ ٠ہ ٌٚج٠ش جِ ضفص٠ي ک
ٚج٠ش ہی کہح ؾحت٠گح ٚع ٌ  .ِٚض

 ((ٚہللا جعٍَ))

 {{کضذٗ: عذوجٌذحلی جنَٚٔجوٖ}}

ٖٖٖٓ-8ٕٔ9ٓٓٓ 

 

 



 31 نمبر سلسلہ نبیہاتت

 واقعہ کا صدر شق

 سواالت چند میں بارے کے معراج واقعہ •

 تھے؟ رہے فرما آرام کہاں وسلم علیہ هللا صلی آپ اسوقت اور گئی کرائی لئے کس معراج (1)

 کیوں؟ اور گیا کیا چاک سے کہاں کہاں اور مرتبہ کتنی مبارک سینہ کا السالم علیہ آپ (2)

 دیئے؟ تحفے کیا کیا نے وتعالی تبارک هللا کو سالمال علیہ آپ (3)

 تعالی باسمھ الجواب ▪

.ہے معجزه ایک سے میں معجزات عظیم کے السالم علیہ آپ معراج

 وجوہات کی معراج ▪
 .دکھائیں رمظاہ کے قدرت اپنی کو نبی اپنے ہم تاکہ }آیاتنا من لنریھ{: ہے کیا ذکر نے کریم قرآن خود کو وجوہات کی معراج معجزه

 .وغیره وغیره مشاہده کا جہنم جنت سفر، کا آسمانوں سے وہاں اور سفر کا المقدس بیت سے مکہ سے میں مظاہر ہی ان

 تھے کہاں اسوقت السالم علیہ آپ
 شعب السالم علیھ آپ کہ ھے گئی کی طرح اس تطبیق درمیان کے جن ہیں ملتی میں حدیث کتب روایات مختلف میں بارے کے اس

 .ہوا شروع سفر کا معراج سے وہاں اور گیا الیا حطیم کو آپ سے وہاں تھے، فرما تشریف پر گھر کے ہانی ام میں طالب یاب

 :التعارض فیزول بینھا نجمع لكن متعارضة، الظاھر في وردت والمعراج اإلسراء في الواردة األحادیث ○

  .طالب أبي بنت ھانئ أم فاِختة عمھ بنت بیت من بھ أسري أنھ ورد □

 .طالب أبي شعب من بھ أسري أنھ وورد □

 .وأخذاه الملكان ونزل بیتھ سقف ففرج بیتھ من بھ أسري أنھ وورد □

  .إسماعیل حجر وھو الحطیم من الحجر من بھ أسري أنھ وورد □

 كان وبیتھا ھانئ، أم فاِختة طالب أبي عمھ بنت بیت في نائما والسالم الصالة علیھ نبینا فكان بینھا، تعارض ال: حجر ابن الحافظ قال ☆
 حجرتي باب علي فتح: تقول كما یتملكھ ال كان وإن فیھ یسكن ألنھ فیھ؛ سكناه ألجل فرج بیتھ سقف إلیھ وأضیف طالب، أبي شعب في

 أخرج أن بعد ثم فیھ، اهلسكن وسلم علیھ هللا صلى للنبي البیت أضیف وكذا فیھا؛ لسكنھ السكن في تملكاً  الحجرة إلیھ فأضیفت الفندق في وأنت



 وأُْرِجعَ  النعاس أثر فیھ زال وال الحجر إلى وسالمھ هللا صلوات علیھ أُخذ یسكنھ ألنھ بیتھ لھ وقیل طالب؛ أبي شعب في ھانئ أم بیت من
 أم بیت من وراألم ھذه جمیع فحصلت والمعراج اإلسراء رحلة إلى الحرام المسجد باب من وأخرج المكان ذلك من ھیأ ذلك بعد ثم فیھ،

 .الحطیم وھو إسماعیل ِحْجر من بھ وأُسري الِحْجر إلى وأُخذ بیتھ وھذا طالب؛ أبي شعب في ھانئ

 

 آیا پیش بار کتنی واقعہ کا صدر شق ▪
 .ہے ہوا مرتبہ چار میں تناظر کے روایات واقعہ یہ گیا؛ دھویا کو دل کے آپ کرکے چاک کو مبارک سینے کے السالم علیہ آپ

 .تھی ماه کچھ سال دو مبارک مرع جب .1

 .تھی ماه کچھ سال دس مبارک عمر جب .2

 .پہلے کچھ سے ملنے نبوت .3

 .میں حطیم قبل سے جانے پر معراج واقعہ .4

 

 .مرات أربع وقع والسالم الصالة علیھ النبي صدر شق ●

 .أشھر وثالثة سنتان عمره كان عندما حلیمة عند مرة .۱

 .سنین شرع عمره كان عندما مرة .۲

 .علیھ نزولھ أول في جبریل وجاءه حراء غار في كان عندما مرة .۳

 .والمعراج اإلسراء حادث في مرة .٤

 

 صدر شق میں عمر کی سال دو 
 .تھے مقیم ہاں کے والده رضاعی اپنی وقت اس السالم علیہ آپ کہ ہے کیا نقل نے مسلم صحیح کو روایت اس

 هللا صلى جبریل أتاه وسلم علیھ هللا صلى هللا رسول أن مالك بن أنس عن البناني ثابت حدثنا سلمة بن حماد حدثنا فروخ بن شیبان حدثنا •
 غسلھ ثم منك الشیطان حظ ھذا فقال علقة، منھ فاستخرج القلب فاستخرج قلبھ عن فشق فصرعھ فأخذه الغلمان، مع یلعب وھو وسلم علیھ
 فاستقبلوه قتل، قد محمدا إن: فقالوا ظئره یعني أمھ إلى یسعون الغلمان وجاء مكانھ في أعاده ثم ألمھ، ثم زمزم بماء ذھب من طست في

 .صدره في المخیط ذلك أثر أرى كنت وقد: أنس قال اللون، منتقع وھو

 162ح 147ص/1ج: مسلم صحیح •

 6336ح 249ص/14ج: حبان ابن صحیح •

 6334ح 242ص/14ج: حبان ابن صحیح •

 14101ح 288ص/3ج: أحمد مسند •

 3949ح 575ص/2ج: الصحیحین على المستدرك •

 3507ح 224ص/6ج: یعلى أبي مسند •

 3374ح 108ص/6ج: یعلى أبي مسند •

 12528ح 149ص/3ج: أحمد مسند •



 36557ح 330ص/7ج: شیبة أبي ابن مصنف •

 1308ح ،390:ص/1ج: حمید بن عبد مسند •

 

 صدر شق میں عمر کی سال دس 
 امر کیا سے میں نبوت امور پہلے سے سب کہ پوچھا سے السالم علیھ آپ نے میں کہ ہیں فرماتے عنھ هللا رضی ابوہریره حضرت

 ہوا؟ ظاہر

 سنی، آواز ایک سے جانب کی اوپر نے میں کہ تھا میں صحراء میں عمر کی سال دس میں کہ فرمایا ارشاد نے السالم علیہ آپ ●
 :فرمایا بیان واقعہ کا صدر شق نے السالم علیہ آپ پھر۔۔۔۔۔۔تھے لوگ دو تو دیکھا اوپر نے میں جب

لُ  ما هللاِ  رسولَ  یا فقال غیُرهُ عنھا یْسأَلُھُ  َال  أشیاءَ  عن وسلَّم علیھ هللاُ  صلَّى هللاِ  رسولَ  یسأَلَ  أنْ  على َحِریًصا كان ھریَرةَ  أبا أنَّ  .1  ما أوَّ
 وإذا َوأَشُھرٍ  ِسِنینَ  َعشرِ  ابنُ  َصْحَراءَ  لَفِي إِنِّي ھریَرةَ  أبا سأَْلتُ  لقدْ  وقال جالًسا وسلَّم علیھ هللاُ  صلَّى هللاِ  رسولُ  فاستوى النبوةِ  أمرِ  من رأیتَ 
 لم وثیابٍ  َقطُّ  َخْلقٍ  ِمنْ  أجْدھا لم وأرواحٍ  قطُّ  لخْلقٍ  أَرھا لمْ  بوجوهٍ  فاستْقَبالني نعْم، قال ھَو؟ أھوَ  لرجلٍ  یقولُ  برجلٍ  وإذا رْأِسي فوقَ  بكالمٍ 
ا ألخِذِھما أِجدُ  ال بعضُدي منھما واحدٍ  ُكلُّ  أخذَ  حتى َیْمِشیانِ  إلَيَّ  فأقَبَال  َقطُّ  أَحدٍ  علَى أَرھا  بال فأضَجَعاِني أضَجَعھُ  لصاحِبھ أحُدھما فقال مّسً
 والحَسدَ  الِغلَّ  أخرجِ  لھ فقال وَجعٍ   وَال  َدمٍ  بال أرى فیما َفَفلََقھا صْدِري إلى أحُدھما فَھَوى صْدَرهُ  اْفلَقْ  لصاحِبھِ  أحُدھما فقالَ  َھْصرٍ  وال َقْصرٍ 

 فقالَ  الُیْمَنى رْجلِي إبھامَ  َھزَّ  ثم الفضةِ  شبیھُ  أخرجَ  الذي مْثلُ  فإذا والرْأَفةَ  الرْحَمةَ  أدِخلِ  لھ فقال فَطَرَحھا نبَذھا ثم العلََقةِ  كھیَئةِ  شیًئا فأخرجَ 
 .الكبیرِ  علَى ورحمةً  الصغیرِ  لىع ِرقَّةَ  بھا أغدو بھا فرِجْعتُ  واْسلَمْ  اْغدُ 

 .كعب بن أبي: الراوي -

 .الھیثمي: المحدث -

 .الزوائد مجمع: المصدر -

 8/225: الرقم أو الصفحة -

 .حبان ابن وثقھم ثقات رجالھ: المحدث حكم خالصة -

  

  .كعب بن أبي: الراوي -

 .البوصیري: المحدث -

 .المھرة الخیرة إتحاف: المصدر -

 7/15: الرقم أو الصفحة -

 .حسن: المحدث حكم خالصة -

 

 صدر شق وقت کے نبوت 
 تو سنے الفاظ کے سالم نے السالم علیہ آپ پر وہیں اور تھے جاتے لے تشریف سے غرض کی عبادت میں حرا غار السالم علیہ آپ
 خیر تو سالم کہ کیا عرض نے ہاعن هللا رضی خدیجہ حضرت لیکن ہے، آواز کی جنات یہ شاید کہ ہوا خیال یہ کو السالم علیہ آپ

 .ہے ہوتا کیلئے

 میں مغرب دوسرا اور تھا میں مشرق پر ایک کا ان کہ دیکھا میں حال اس کو السالم علیہ جبرئیل نے السالم علیہ آپ مرتبہ اگلی



 .ہوا واقعہ کا صدر شق اور ہوئی آمد کی فرشتوں مرتبہ تیسری
 فخرج رمضان، شھر ذلک فوافق بحراء وخدیجة ھو شھرا یعتکف ان نذر وسلم علیھ هللا یصل هللا رسول ان عنھا هللا رضی عائشة عن •

: وقالت ثوبا سجتنی خدیجة علی دخلت حتی مسرعا فجئت الجن، فجاءة فظننتھا علیک السالم فسمع لیلة، ذات وسلم علیھ هللا صلی النبی
 مرة خرجت ثم: قال خیر، السالم فان عبدهللا ابن یا ابشر: فقالت الجن، ةفجاء فظننتھا علیک السالم سمعت: فقلت عبدهللا؟ ابن یا شانک ما

 حتی فکلمنی الباب وبین بینی ھو فاذا مسرعا فجئت منھ فھبت قال بالمغرب، لھ وجناح بالمشرق لھ جناح الشمس علی بجبرئیل فاذا اخری
 السماء بین میکائیل وبقی جبرئیل فھبط االفق سد قد ومیکائیل بھ انا فاذا ارجع ان فاردت علی فابطا لھ فجئت موعدا، وعدنی ثم بھ انست

 من بطست غسلھ ثم یخرج، ان هللا ماشاء منھ استخرج ثم فاستخرجھ قلبی عن شق ثم القفاء لحالوة فاستلقانی جبرئیل فاخذنی واالرض،
  قلبی، فی الخاتم مس وجدت حتی ظھري فی ختم ثم االدیم یکفا کما اکفانی ثم ألمھ ثم بمکانھ اعاده ثم زمزم بماء ذھب

 الجونی عمران ابی عن سلمة بن حماد عن) ۲۱٦: ص( الطیالسی رواه لکن ضعیفان، وشیخھ الحارث الن ظاھر، مقال فیھ الحدیث وھذا
 ...ذر ابی حدیث من شاھد ولھ عنھا، هللا رضی عائشة عن رجل عن

 ."المیزان کفة من" قولھ الی) ٦: ص( الدارمی اخرجھ •

 (۲۰۹/٤( تاریخھ فی الطبری جریر بنوا •

 .مسنده فی والبزار •

 .(عبدهللا بن جعفر ترجمة فی" المیزان" فی اسناده( الضعفاء فی والعقیلی •

 (جدید ۱۷٦: ص ،۷۱: ص( وابونعیم •

 

: لصاحِبھ أحُدھما فقال األرِض، و لسماءِ ا بین اآلَخرُ  كان و األرِض  على أحُدھما فوقع مكَة، َبْطَحاءَ  ببعِض  أنا و ملَكانِ  أتاني! ذرٍّ  أبا یا •
 بھم، فُوِزنتُ  بمائةٍ  ِزْنھ: قال ثم فرَجحُتھم، بھم، فُوِزنتُ  بعشرٍة، فِزْنھ: قال ثم فوَزنُتھ، بھ، فُوِزنتُ  برجلٍ  َفِزْنھ: قال نعم،: قال ھو؟ أُھوَ 

 َوَزنَتھ لو: لصاحِبھ أحُدھما فقال: قال المیزاِن، ِخفَّةِ  من عليَّ  ینَتِثرون  إلیھم أنظرُ  كأني فرجحُتھم بھم، فُوِزنتُ  بألفٍ  ِزْنھ: قال ثم فرَجحُتھم،
ةٍ   .لرَجحھا بأُمَّ

 .الغفاري ذر أبو: الراوي -

 . األلباني: المحدث -

 .الصحیحة السلسلة: المصدر -

 2529: الرقم أو الصفحة -

 .ثقات رجالھ جید، إسناده: المحدث حكم خالصة -

 

 صدر شق پر موقعہ کے معراج 
 .گیا دھویا سے پانی کے زم زم کرکے چاک کو مبارک سینہ کے آپ پر وہاں اور گیا الیا حطیم سے گھر کو السالم علیہ آپ

 إلى النحرِ  من فُشقَّ  وإیماًنا، حكمةً  ُملِئَ  ذھٍب، من بطستٍ  فأُتیتُ  -الرجلین بین رجالً  یعني: وذكر- والیقظانِ  النائمِ  بین البیتِ  عند أنا بینا •
 .الُبراقُ : الحمارِ  وفوقَ  البغلِ  دون أبیضَ  بدابَّةٍ  وأُتیتُ  وإیماًنا، حكمةً  ُملِئَ  ثم زمزَم، بماءِ  البطنُ  ُغِسلَ  ثم البطِن، َمراقِّ 

 .األنصاري صعصعة بن مالك: الراوي -

 .البخاري: المحدث -

 .البخاري صحیح: المصدر -



 3207: الرقم أو الصفحة -

 .حصحی: المحدث حكم خالصة -

 

 تحفے کے معراج
 :گئے دئیے تحفے تین کو السالم علیہ آپ پر موقع کے معراج

 .نمازیں پانچ .۱

 .آیتیں آخری کی بقره سوره .۲

 .جائیگی کی مغفرت کی اس کریگا نہیں شرک جو سے میں امت کی آپ کہ وعده کا بات اس .۳

 األرض من بھ یعرج ما ینتھي إلیھا السابعة السماء في وھي منتھىال سدرة إلى بھ انتھى وسلم علیھ هللا صلى هللا برسول أسرى لما •
 هللا رسول فأعطى: قال ذھب، من فراش: قال} یغشى ما السدرة یغشى إذ{ منھا، فیقبض فوقھا من بھ یھبط ما ینتھي وإلیھا منھا، فیقبض
 .المقحمات أمتھ من شیئا باہلل شركی ال لمن وغفر البقرة، سورة وخواتیم الخمس، الصلوات ثالثا؛ وسلم علیھ هللا صلى

 .مسعود بن عبدهللا: الراوي -

 .نعیم أبو: المحدث -

 .األولیاء حلیة: المصدر -

 5/28: الرقم أو الصفحة-

 .طلحة حدیث من] العلماء بین:أي[ علیھ متفق صحیح: المحدث حكم خالصة -

 

 کالم خالصہ 
 معراج اور واقعہ کا صدر شق میں عمر کی سال دو یعنی بچپن سے میں ان ہیں روایات جو متعلق کے صدر شق کے السالم علیہ آپ

 اقوال اور کالم کا علماء میں روایات کی مواقع دو بقیہ البتہ ہے، ثابت سے روایات کی صحیحین تو واقعہ کا صدر شق پر موقع کے
 .ہے کیا محمول پر خواب وک اس نے بعض اور ہے دیا قرار وہم کو واقعے کے عمر کی سال دس نے بعض ہیں؛ موجود

 .جائے مانا ثابت کو ان کہ ہیں قابل اس سے اعتبار کے سند واقعات چاروں یہ مطابق کے علم ہمارے لیکن

 

 حکمت کی صدر شق
 اسکی کہ ہیں فرماتے علماء ہے، گیا دھویا کر نکال کو دل کرکے چاک کو مبارک سینے کے السالم علیہ آپ میں واقعات چاروں
 شیطانی میں جوانی کر دھو کو دل میں عمر کی سال دس جبکہ گیا، نکاال کو شغف شیطانی کے کود کھیل میں بچپن کہ تھی یہ حکمت

 والے ہونے پر موقع کے معراج اور گیا، کیا تیار کیلئے بوجھ عظیم اس کو دل قبل سے وحی پھر گیا، روکا راستہ کا وسوسوں
 .گیا کیا صاف کو دل کیلئے تحمل کے مشاہدات

 

 《اعلم وهللا》

 《اخونزاده عبدالباقی: کتبھ》

0333-8129000 



 32 نمبر سلسلہ تنبیہات
 

 کرنا دعا کر دیکھ کو کعبہ خانہ
 

 سوال �👈�
 کیا سے نظر پہلی اس ہے، ہوتی قبول وه جائے مانگی دعا جو ہی پڑتے نظر پہلی پر کعبہ خانہ کہ ہے مشھور بات یہ ہاں ہمارے

 ہے؟ حصحی روایت یہ کیا اور ہے مراد

 

 الصواب ملھم باسم الجواب ▪
 

 :ہیں منقول روایات کی طرح تین میں بارے کے مانگنے دعا قریب کے کعبہ خانہ کہ رہے واضح

 .مانگنا دعا ہی پڑتے نظر پہلی پر کعبہ خانہ .1

 .دیکھنا کو کعبہ خانہ مطلقا .2

 .مانگنا دعا کر چمٹ سے کعبہ خانہ .3

 

 دعا کی نظر پہلی1: 
 دعا کر دیکہ کو کعبہ خانہ مطلقا البتہ ہو ذکر کا دعا کی نظر پہلی میں جس نہیں منقول روایت کوئی ایسی صراحتا تو متعلق  اس

 .ہیں کمزور بہت سے اعتبار کے سند روایات تمام وه ہیں منقول روایات جتنی  یہ لیکن ہیں موجود روایات کی کرنے

 

: مواطن أربعة في الدعاء ویستجاب السماء أبواب تفتح: "وسلم علیھ هللا صلى هللا رسول قال: قال عنھ هللا رضي الباھلي أمامة أبي عن •
 ."الكعبة رؤیة وعند.....

 (201-8/199( الكبیر المعجم في الطبراني رواه -

 (187-5/186( واآلثار السنن ومعرفة ،)3/360( الكبرى السنن في والبیھقي -

 .مسلم بن الولید طریق من كالھما

 ... أمامة أبي عن عامر بن سلیم عن معدان بن عفیر حدثنا •

 (المؤذن الحمصي معدان بن عفیر( اإلسناد وفي

 .الحدیث منكر ضعیف: احمد اإلمام فیھ قال ◇

 .بثقة لیس: معین ابن وقال ◇

 .الحدیث منكر: البخاري وقال ◇



 .جداً  منكر: الرازي زرعة أبو وقال ◇

 لھ، اصل ال ما بالمناكیر وسلم علیھ هللا صلى النبي عن أمامة أبي عن عامر بن سلیم عن الراویة یكثر الحدیث، ضعیف: حاتم أبو وقال ◇
 .بروایتھ تغل معدان بن عفیر یش ال

 2/161: الصغیر التاریخ -

 2/372 زرعة ألبي البرذعي سؤاالت -

 7/36: والتعدیل الجرح -

 179-20/176: الكمال تھذیب -

 .3/83 االعتدال میزان -

 .[ضعفھ على مجمع معدان، بن عفیر وفیھ): [10/155( الزوائد مجمع في الھیثمي قالو ○

 [غریب حدیث ھذا): [1/393(األفكار نتائج في حجر ابن وقال ○

 .[جداً  ضعیف): [2465رقم(الجامع ضعیف في األلباني المحدث وقال ○

 

 دیکھنا کو هللا بیت 2: 
 کرتی ثابت کو بات اس سے اعتبار مجموعی لیکن ہیں ضعیف اگرچہ روایات بھی میں بارے کے اس ہے، عبادت دیکھنا کو هللا بیت
 .ہے ہوتی قبولیت کی دعا بعد کے عبادت یا عبادت دوران اور ہے عبادت دیکھنا کو ہلل بیت کہ ہیں

 :مرفوعا عنھما هللا رضي عباس ابن وقال •

 ."للناظرین وعشرین للمصلین، وأربعین للطائفین، ستین: رحمة ومائة شرینع یوم كل في -مكة مسجد-  المسجد ھذا أھل على ینزل هللا إن"

 عن جریج ابن عنعنة وفیھ مرفوعا، حسن بسند) بغیة 389( مسنده في أسامة أبي بن والحارث) 256ص( مكة أخبار في األزرقي أخرجھ
 وحسنھ ،"سمعت أقل لم وإن منھ سمعتھ فأنا عطاء، قال قلت إذا: "قال جریج ابن عن صحیح بسند خیثمة أبي ابن رواه لما تضر، وال عطاء،

 وهللا بذكرھا، نشتغل ال وواھیة ضعیفة أخرى أسانید  ولھ وغیره،) 4/2722(اإلتحاف في كما والسخاوي والعراقي والدمیاطي المنذري
 .والمستعان الموفق

 

 ."عبادة البیت إلى النظر: "حنبل بن وأحمد ومجاھد عطاء وقال ☆

 .وغیرھما) 5/135( الرزاق عبد مصنف -(7/3761( للبیھقي اإلیمان شعب -:من ماخوذ

 .الحدیث" ....عبادة الكعبة إلى والنظر: .... العبادة من خمس: "وسلم علیھ هللا صلى هللا رسول قال: قال مكحول عن •

 .مرسالً  مكحول عن) 1/200( مكة أخبار في الفاكھي رواه ○

 (الطبري راھیمإب بن إسحاق( أیضا إسناده وفي ○

 .الحدیث منكر: عدي وابن الدارقطني فیھ قال ◇

 .بالموضوعات الثقات عن یأتي جداً، الحدیث منكر: حبان ابن وقال ◇

 [345 ، 1/344 المیزان لسان ،178-1/177 االعتدال میزان]

 .التسویة تدلیس یدلس وھو الولید، بن بقیة عنعنة وفیھ ○



 :اإلسناد ھذا في فیكون ♤

 .اإلرسال علة .۱

 .إبراھیم بن إسحاق المنكر والراوي .۲

 .الولید بن بقیة عنعنة .۳

 

 ."اإلیمان محض الكعبة إلى النظر: "یقول عنھما هللا رضي عباس ابن عن عطاء عن •

 .موقوفاً  بھ عطاء عن) 2/9( مكة أخبار في األزرقي رواه

 .(الزیات معاذ بن یاسین( إسناده وفي ○

 .شيءب لیس: معین ابن قال ◇

 .الحدیث منكر: البخاري قال ◇

 .متروك: الجنید وابن النسائي قال ◇

 .محفوظة غیر عامتھا أو روایتھ: عدي ابن قال ◇

 359-4/358: االعتدال میزان]

 [239-6/238 المیزان لسان

 .(ساج بن عمرو بن عثمان( إسناده وفي ○

 .حجر البن التقریب في كما ضعیف ◇

 

 .کرنا عاد کر چمٹ سے کعبہ خانہ .3
 .ہے ثابت سے روایات صحیح قبولیت کی دعا اور مانگنا دعا کر چمٹ سے کعبہ خانہ

 .عنده یقول وما مستجاب، عنده الدعاء ☆

 :تیمیة ابن اإلسالم شیخ قال ■

 ودعوة الصائم ودعوة السجود حال وفي الصلوات أدبار وفي واإلقامة األذان وعند الحرب التحام وعند المطر نزول عند مستجاب والدعاء
 ومزدلفة كعرفة بالمشاعر والدعاء والسنن الصحاح في المعروفة األحادیث بھ جاءت مما كلھ فھذا ذلك وأمثال المظلوم ودعوة المسافر

 .أفضل فیھ والدعاء الصالة كانت الثالثة كالمساجد المسجد فضل وكلما مطلقاً  بالمساجد والدعاء مكة مشاعر من ذلك ونحو والملتزم ومنى

 .[130-27/129" [الفتاوى مجموع"

  :وقال

 حاجتھ تعالى هللا ویسأل ویدعو وكفیھ وذراعیھ ووجھھ صدره علیھ فیضع -والباب األسود الحجر بین ما وھو- الملتزم یأتيَ  أنْ  أحبَّ  وإنْ 
 حین ذلك یفعلون كانوا والصحابة غیره، أو الوداع حالَ  یكون أنْ  بین فرق ال االلتزام ھذا فإنَّ  الوداع طواف قبل ذلك یفعل أنْ  ولھ ذلك فعل

 ِمن لي سخرتَ  ما على حملتني أمتك وابن عبدك وابن عبدك إني اللھمَّ : عباس ابن عن المأثور الدعاء دعائھ في قال شاء وإنْ  مكة، دخول
 اآلن فِمن وإال رضا عني فازَددْ  نيع رضیتَ  كنتَ  فإنْ  نسكي أداء على وأعنَتني بیِتك إلى بنعمِتك بلغَتني حتى بالدك في وسیرَتني خلقك

 اللھمَّ  بیِتك عن وال عنك راغبٍ  وال ببیِتك وال بك مستبدلٍ  غیر لي أذنتَ  إنْ  انصرافي أوان فھذا داري بیتك عن تنآى أنْ  قبل عني فارضَ 



 الدنیا خیري بین لي واجمع يأبقیَتن ما طاعتك وارزقني منقلبي وأحسن دیني في والعصمة جسمي في والصحةَ  بدني في العافیةَ  فأصحبني
 .قدیر شيء كل على إنك واآلخرة

 .حسناً  كان للبیت التزام غیر من ھناك ودعا الباب عند وقف ولو

 .[143-26/142" [الفتاوى مجموع"

 

 ہے ثابت ےس صحابہ مانگنا دعا پر موقع اس ہیں، مقامات کے قبولیت کی دعا مقامات یہ کہ ہیں فرماتے هللا رحمھ تیمیہ ابن عالمہ ●
 .تھے کرتے مانگا دعا ہوکر داخل میں مکرمہ مکہ وه اور

 

 مقام کا چمڻنے سے کعبہ خانہ ■
 .ہے گیا کیا مخصوص کیلئے عمل اس جو کہ ہے مقام کونسا وه اب تو ہے عبادت چمڻنا سے کعبہ خانہ کہ ہوگئی معلوم بات یہ جب

 :ہیں وارد روایات مختلف متعلق کے ملتزم

 

 درمیان کے دروازے ورا اسود حجر .۱

 .ہے جگہ کی درمیان کے کعبہ باب اور اسود حجر جگہ کی چمڻنے سے کعبہ خانہ مطابق کے قول مشہور

 :والركن الباب بین ما أنھ جاء ما ◇

 .والباب الركن بین ما الملتزم: قال عباس ابن عن •

 .بوالبا الركن بین ما ملتزم وھو میمون بن عمرو رأیت: قال الشیباني عن •

  .ویدعون والباب الركن بین ما یلتزمون كانوا: قال مجاھد عن •

 الكعبة وباب الركن بین ما یلتزمون عباس ابن مولى وعكرمة وأباجعفر خالد بن عكرمة رأیت: قال العبدي الرحمن عبد بن محمد عن •
  .الحجر في المیزاب تحت ما ورأیتھم

 .والباب الركن بین ما تزمونیل وطاوسا وعطاء سالما رأیت: قال حنظلة عن •

 (3/236" ( المصنف" في شیبة أبي ابن رواھا

 

 :عمرو بن هللا عبد حدیث □

 استلم حتى مضى ثم النار، من باہلل نعوذ: قال تتعوذ؟ أال: قلت الكعبة دبر جئنا فلما هللا عبد مع طفت: قال أبیھ عن شعیب بن عمرو عن •
 علیھ هللا صلى هللا رسول رأیت ھكذا: قال ثم بسطا، وبسطھما ھكذا وكفیھ وذراعیھ ووجھھ صدره فوضع والباب، الركن بین وأقام الحجر،

 .یفعلھ وسلم

 (1899( داود أبو رواه -

  .(5/93( والبیھقي) 2962( ماجھ ابن -

 .الصباح بن المثنى: وفیھ ○

فھ ◇   .وغیرھم والنسائي الترمذي معین وابن أحمد اإلمام ضعَّ



  .[(27/203" (مالالك تھذیب" انظر]

 .لآلخر منھما كلٌّ  یشھد والحدیثان: قلت ♤

 :بشاھدین) 2138" (الصحیحة السلسلة" في األلباني الشیخ صححھ وقد ♤

 .صفوان بن الرحمن عبد حدیث وھو: مرفوع .۱

 ."والباب الركن بین الملتزم" –شیبة أبي وابن الرزاق عبد عند– عباس ابن أثر وھو: موقوف .۲

 

 نیچے کے میزاب جگہ کی چمڻنے سے عبہک خانہ .۲

 :المیزاب تحت ما التزام في جاء ما

 وباب الركن بین ما یلتزمون عباس ابن مولى وعكرمة جعفر وأبا خالد بن عكرمة  رأیت: قال العبدي الرحمن عبد بن محمد عن: ألف
 .(3/236" (المصنف" في شیبة أبي ابن رواھا. الحجر في المیزاب تحت ما ورأیتھم الكعبة

 :المرداوي قال: ب

 .األصحاب بین نزاع بال وھذا) والباب الركن بین الملتزم، في وقف: الوداع من فرغ وإذا: (قولھ

 .فیدعو المیزاب تحت وھو أیضا الحطیم یأتي أنھ: أحمد وذكر ¤

 .(4/53" ( اإلنصاف"

 

 .تھے کرتے مانگا دعا کر چمٹ سے کعبہ خانہ ھیب نیچے کے رحمت میزاب تابعین و صحابہ کہ ہے ہوتا معلوم سے روایات ان ☆

 

 چمڻنا طرف پچھلی کی کعبہ خانہ .۳

 .ہے ثابت سے روایات بھی چمڻنا طرف پچھلی کی دروازے کے کعبہ خانہ یعنی جانب کی یمانی رکن

  .الكعبة دبر یلتزم كان فیمن جاء ما □

 .الكعبة دبر یلتزم میمون بن عمرو رأیت: لقا إسحاق أبي  عن سفیان عن وكیع حدثنا قال بكر أبو حدثنا (1)

 .یستعیذ الكعبة دبر أتى أنھ العزیز عبد بن عمر عن ملیكة أبي ابن عن  عمر بن نافع عن وكیع حدثنا قال بكر أبو حدثنا (2)

 .الكعبة خلف یلتزم القاسم رأیت: قال صالح بن محمد  عن عیسى بن معن حدثنا قال بكر أبو حدثنا (3)

 بأسك من بك أعوذ إني اللھم: ویقول الكعبة دبر في یتعوذ القاسم رأیت: قال حنظلة عن الرازي یحیى أبو حدثنا قال بكر أبو حدثنا (4)
 .وسلطانك ونقمتك

 قد كل الكعبة، وخلف والباب الحجر بین ما یلتزم جبیر بن نافع رأیت: قال قیس بن ثابت عن عیسى بن معن حدثنا قال بكر أبو حدثنا (5)
 .ھرأیت

 یلصق المغرب یلي مما الكعبة خلف یلتزم هللا عبد بن هللا عبید رأیت: قال بكر أبي بن  خالد عن عیسى ابن حدثنا قال بكر أبو حدثنا (6)
 .صدره بھا



 من بطنھ وألصق الكعبة التزم قد میمون بن عمرو رأیت: قال إسحاق أبي عن حسن عن الرحمن عبد بن حمید حدثنا قال بكر أبو حدثنا (7)
 .الیماني الركن یلي الذي الجانب من مؤخرھا

 .الكعبة دبر یلتزم كان أباه أن األسود بن عبدالرحمن عن جابر  عن إسرائیل عن وكیع حدثنا قال بكر أبو حدثنا (8)

 .الكعبة مؤخر یلتزم الرحمن عبد بن أبابكر رأیت: قال األعمش عن إدریس بن عبدهللا حدثنا قال بكر أبو حدثنا (9)

 (238 ،3/237" (شیبة أبي ابن مصنف"

 .ہے ثابت سے امت اکابرین مانگنا دعا اور چمڻنا سے کعبہ خانہ سے جانب اس ¤

 

 چمڻنا سے کعبہ خانہ وہاں جائے مل جگہ جہاں .٤

 یدل وھو المرفوعة، السنة صحیح من یؤیده ما لھ شھرتھ عدم مع ھذا أن والعجیب الكعبة، بناء في بقعة كل التزام جواز ھو: الرابع والقول
 .لھم تیسر أو اشتھر حسبما بل التخصیص، بقصد یكن لم والسلف الصحابة فعل أن على

 

 بین ما إلى قام ثم وھلل، وكبر علیھ وأثنى هللا فحمد فجلس البیت وسلم علیھ هللا صلى هللا رسول مع دخلت: قال زید بن أسامة عن: ألف
 الباب، على وھو القبلة على فأقبل خرج ثم كلھا، باألركان ذلك فعل ثم ودعا، وكبَّر ھلل ثم دیھ،وی وخده علیھ صدره فوضع البیت، من یدیھ
 .ثالثة أو مرتین القبلة ھذه القبلة، ھذه: فقال

 أعمدة ستة على ذاك إذ والبیت الباب فأجاف بالال فأمر البیت وسلم علیھ هللا صلى هللا ورسول ھو دخل أنھ ثم زید بن أسامة وعن: ب
 من استقبل ما أتى حتى قام ثم واستغفره وسألھ علیھ وأثنى هللا فحمد والحاصل الكعبة، باب الباب تلیان اللتین االسطوانتین أتى حتى فمضى

 فاستقبلھ البیت أركان من ركن كل أتى حتى انصرف ثم واستغفره وسألھ علیھ وأثنى هللا فحمد الكعبة على وجسده وجھھ فوضع الكعبة دبر
 ثم الكعبة وجھ مستقبل البیت من خارجا ركعتین فصلى خرج ثم والمسألة واالستغفار وجل عز هللا على والثناء والتسبیح والتھلیل یربالتكب

 .القبلة ھذه القبلة ھذه فقال انصرف

 (151،152/  36(  ،)36/147( أحمد مسند -

 .(2917( و) 2915( والنسائي -

 .(3005( و) 3004( خزیمة ابن وصححھ -

 

 :الشوكاني قال ¤

 .والدعاء والتكبیر التھلیل مع األركان جمیع على والخد الصدر وضع مشروعیة على دلیل فیھ" كلھا باألركان ذلك فعل ثم: "قولھ

 (5/105" (األوطار نیل"

 الصحابة مستند یكون أن ھذا ولعل خارجھا، وبین بینھ فرق ال أنھ فالظاھر الكعبة داخل كان وإن وسلم علیھ هللا صلى منھ الفعل وھذا □
 .أعلم وهللا فعلھم، في والسلف

 

 .وموقوفاً  مرفوعاً  فیھ ورد ما أشھر تخریج □

 :صفوان أبي بن الرحمن عبد حدیث: ألف



 فألنظرن الطریق على داري وكانت ثیابي، أللبسن: قلت مكة وسلم علیھ هللا صلى هللا رسول فتح لما: قال صفوان بن الرحمن عبد عن
 البیت استلموا وقد وأصحابھ ھو الكعبة من خرج قد وسلم علیھ هللا صلى النبي فرأیت فانطلقت وسلم، علیھ هللا صلى هللا رسول یصنع كیف
 .وسطھم وسلم علیھ هللا صلى هللا ورسول البیت على خدودھم وضعوا وقد الحطیم إلى الباب من

 (1898( داود أبو رواه -

 (15124( وأحمد -

 (5/92( والبیھقي -

فھ زیاد، أبي بن یزید: وفیھ  .وغیرھم زرعة وأبو وأبوحاتم معین ابن ضعَّ

 .[(9/265" (والتعدیل الجرح" انظر]

 

 سے کعبہ خانہ کے تعین اور تخصیص کسی بغیر کر ال تشریف باہر سے کعبہ خانہ ساتھ کے اصحاب اپنے کا السالم علیہ آپ □
 .ھے ثابت سے روایات صحیح مانگنا دعا اور رکھنا پر کعبہ خانہ گال اپنا اور چمڻنا

 

 چاہیئے مانگنی کب دعا
 چمٹ سے کعبہ خانہ کر ہو داخل میں مکرمہ مکہ حضرات بعض ہے، رہا مختلف معمول کا امت اکابرین اور صحابہ متعلق کے اس
 .تھے مانگتے دعا کر چمٹ وقت ہوتے رخصت سے مکہ حضرات بعض اور تھے مانگتے دعا کر

 

 ومن الثاني، على الفقھاء ومن األول، على الصحابة من واألكثر وقت، كل وفي الوداع، وعند القدوم، عند یفعل أنھ على یدل ما ورد •
 .الثالث على السلف

 

 مانگنا دعا وقت کے مکہ دخول 
 

 :تیمیة ابن اإلسالم شیخ قال ●

: حاجتھ تعالى هللا ویسأل ویدعو وكفیھ وذراعیھ ووجھھ صدره علیھ فیضع والباب األسود الحجر بین ما وھو الملتزم یأتي أن أحب وإن
 ذلك یفعلون كانوا والصحابة غیره، أو الوداع، حال یكون أن بین فرق ال االلتزام ھذا فإن الوداع؛ طواف قبل ذلك یفعل أن ولھ ذلك، فعل
 .(26/142" (الفتاوى مجموع. "مكة یدخلون حین

 

 عمل کا هللا رحمھ ابوحنیفہ أمام ■

 .تھے مانگتے دعا کر چمٹ سے کعبہ خانہ بعد کے اس پھر کرتے طواف پہلے تو التے تشریف مکرمہ مکہ جب هللا رحمھ اعظم امام

 یأتي ثم ركعتین عنده فیصلي المقام یأتي الصدر طواف من فرغ إذا أنھ حنیفة أبي عن مختصره في الطحاوي وذكر: الكاساني وقال •
 علیھ، وجبھتھ صدره فیضع والباب، األسود الحجر بین ما وھو الملتزم، یأتي ثم أسھور وجھھ على ویصب ماءھا، من فیشرب زمزم

 .یرجع ثم ویدعو الكعبة، بأستار ویتشبث

 .(2/161" (الصنائع بدائع"

 



 عمل کا هللا رحمھ شافعی أمام ■

 .فرماتےتھے پسند کو چمڻنے سے کعبہ خانہ وقت ہوتے رخصت سے مکہ هللا رحمھ شافعی امام

 :هللا رحمھ الشافعي االمام وقال ●

 .....عبدك والعبد بیتك البیت إن اللھم: فیقول والباب الركن بین وھو الملتزم في یقف أن البیت ودع إذا لھ وأحب

 

 موقف کا حرمین علماء ■

 بعض البتہ ملتا نہیں تو عمل کوئی ثابت سے وسلم علیھ هللا صلی اکرم حضور میں مسئلے اس کہ ہیں فرماتے عیثمین ابن عالمہ
 کوئی میں چمڻنے سے کعبے بغیر دیئے اذیت اور تنگی کو کسی پر موقع بھی کسی طرح اس لہذا ہے، ملتا ضرور عمل کا صحابہ

 .نہیں حرج

 :العثیمین ابن الشیخ قال ●

 سنة؟ االلتزام فھل عنھم، هللا رضي الصحابة بعض عن وإنما وسلم، علیھ هللا صلى النبي عن ترد لم أنھا مع العلماء فیھا اختلف مسألة وھذه
 وقت؟ كل في أو المغادرة، عند أو القدوم، عند ھو وھل وقتھ؟ ومتى

 عند ذلك یفعلون كانوا عنھم هللا رضي الصحابة لكن وسلم، علیھ هللا صلى النبي عن سنة فیھ ترد لم أنھ: ھذا في العلماء بین الخالف وسبب
 .القدوم

 ...والباب الحجر فیھ الذي الركن بین ما وھو الملتزم، في فیلتزم رةالمغاد عند یفعلھ: قالوا والفقھاء

 .وضیق أذیة فیھ یكن لم ما بھ بأس ال فااللتزام: ھذا وعلى

 .(403 ،7/402" (الممتع الشرح"

 

 کالم خالصہ
 کے اس تو ہے دیکھتا کو کعبہ خانہ بار پہلی انسان جب کہ ہے ضرور بات اتنی لیکن نہیں ثابت روایات متعلق کے نظر پہلی اگرچہ

 وقت اس اگرچہ لہذا ہیں، مطلوب کیلئے قبولیت کی دعا کیفیات تمام یہ اور ہے ہوتی پیدا کیفیت کی شوق اور خوف ہیبت، ایک اندر
 بلکہ نہیں مخصوص ساتھ کے نظر پہلی صرف یہ اور چاہیئے، مانگنی ضرور دعا لیکن جائے کہا نہ عمل سنت کو مانگنے کے دعا
 .چاہیئے مانگنی دعا سے تعالی هللا اور چاہیئے ہونی طاری کیفیت پر انسان پڑے نظر پر کعبہ خانہ بھی جب

 

 الشریفة؟ للكعبة لھ رؤیة أول عند مستجابة دعوة لإلنسان أن یصح ھل ●

 أن ویحتمل إلیھا، القادم صرب علیھا یقع ما أول المراد أن یحتمل: الكعبة رؤیة وعند: (القدیر فیض في هللا رحمھ المناوي العالمة قال •
 ... مشاھدتھا دوام یشمل ما المراد

 .(الحاالت شرف إلى بالحقیقة یرجع األوقات شرف: الغزالي قال •

 :والخالصة ☆

 الموقف ھذا یكون أن فنرجو القلوب، فیھ تخشع حقا مھیب الموقف ذلك أن إال للكعبة، رؤیة أول عند الدعاء استجابة في حدیث یصح لم
 .الدعاء استجابة مواطن من الحالة وتلك

 



 《أعلم تعالى وهللا》

 《اخونزاده عبدالباقی: کتبھ》

0333-8129000 
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 قصہ کا حمیری تُبّع بادشاه کے یمن

 نکال، کو دوره کے سلطنت اپنی وه مرتبہ ایک تھا، حمیری ُتّبع بادشاه کا یمن پہلے سال ہزار ایک سے وسلم علیہ هللا صلی حضور
 جہاں کہ نکال سے شان اس ہوئے لئے ہمراه اپنے پیاده ہزار تیره الکھ ایک سوار، ہزار بتیس الکھ ایک اور حکیم اور عالم ہزار باره
 ہوا کرتا دوره جب بادشاه یہ تھی، جاتی ہو جمع کو نظاره طرف چاروں خدا مخلوق کر دیکھ شوکت و شان شاہی کی اس پہنچتا بھی
 تو پوچھی وجہ کی اس سے وزیراعظم اپنے اور ہوا حیران بادشاه۔ آیا نہ دیکھنے اسے کوئی سے میں مکہ اہل تو پہنچا مہمعظ مکہ
 تمام ہیں باشندے کے یہاں جو کی خادموں کے اس اور کی اس ہیں، کہتے هللا بیت جسے ہے گھر ایک میں شہر اس کہ بتایا نے اس

 کیلئے زیارت کی گھر اس لوگ کے نزدیک اور دور زیاده کہیں سے اس ہے لشکر کا آپ جتنا اور ہیں کرتے تعظیم بےحد لوگ
 کو بادشاه کر سن یہ۔ آئے کیوں میں خیال کے ان لشکر کا آپ پھر ہیں، جاتے چلے کرکے خدمت کی باشندوں کے یہاں اور ہیں آتے

 بادشاه کہ تھا کہنا یہ گا، دوں کروا قتل کو باشندوں کے یہاں اور گا دوں کھدوا کو گھر اس میں کہ لگا کہنے کر کھا قسم اور آیا غصہ
 رہی، نہ طاقت بھی کی بیڻھنے پاس کے اس کہ لگا بہنے ماده بدبودار ایسا اور ہوگیا شروع بہنا خون سے آنکھوں اور منہ ناک، کے
 کر دیکھ نبض اور الئے تشریف نیربا عالم ایک سے میں علماء بادشاہی وقت کے شام ہوا، نہ افاقہ مگر گیا کیا عالج کا مرض اس

 کریں، توبہ سے اس فوراً  تو ہے کی نیت بری کوئی اگر نے آپ! بادشاه اے ہے، رہا ہو کا زمین عالج اور ہے آسمانی مرض فرمایا،
 ماده ورا خون وه کا اس ہی کرتے توبہ کی، توبہ سے ارادے اپنے متعلق کے کعبہ خدام اور شریف هللا بیت میں دل ہی دل نے بادشاه

 سات سات کو باشندے ہر کے شہر اور چڑھایا غالف ریشمی کو شریف هللا بیت نے اس میں خوشی کی صحت پھر اور ہوگیا، بند بہنا
 ۔کئے نذر جوڑے ریشمی سات سات اور اشرفی

 کنکریوں اور ونگھاس کو مڻی کی وہاں تھے عالم کے سماویہ کتب جو نے علماء ہمراہی تو پہنچا منوره مدینہ کر چل سے یہاں پھر
 سرزمین اس مطابق کے ان تھیں، پڑھی نے انھوں عالمتیں جو کی گاه ہجرت کی وسلم علیہ هللا صلی الزماں آخر نبی اور دیکھا کو
 تو کی یاوری نے قسمت ہماری اگر گے، چھوڑیں نہ کو زمین سر اس مگر گے جائیں مر ہی یہاں ہم کہ کرلیا عہد باہم تو پایا کو

 ہماری ورنہ جائےگا ہو حاصل شرف کا زیارت بھی ہمیں تو گے الئیں تشریف وسلم علیہ هللا صلی الزماں آخر نبی جب بھیک نہ کبھی
 ۔ہے کافی لئے کے نجات ہماری جو جائےگی پڑ کر اڑ خاک مقدس کی جوتیوں کی ان کبھی نہ کبھی ضرور تو پر قبروں

 خاطر کی حضور پاس کے مکان کے ربانی عالم بڑے اس اور بنوائے نمکا سو چار واسطے کے عالموں ان نے بادشاه کر سن یہ
 گاه آرام کی آپ مکان یہ تو الئیں تشریف وسلم علیہ هللا صلی آپ جب کہ کردی وصیت اور کروایا تعمیر مکان عمده منزلہ دو ایک

 لکھ خط ایک کو ربانی عالم بڑے اس پھر اور رہو یہیں ہمیشہ تم کہ کہا اور کی بھی امداد مالی کافی کی علماء سو چار ان اور ہو
 تمھیں بھر زندگی اگر اور دینا کر پیش میں اقدس خدمت کی وسلم علیہ هللا صلی الزماں آخر نبی اس خط یہ میرا کہ کہا اور دےدیا کر

 ابد سرکار کہ حٰتی یںرکھ محفوظ خط یہ میرا نسالً  بعد نسالً  کہ دینا کر وصیت کو اوالد اپنی تو ملے نہ موقع کا زیارت کی حضور
 ۔دیا چل سے وہاں بادشاه کر کہہ یہ جائے کیا پیش میں خدمت کی وسلم علیہ هللا صلی قرار

 :تھا لکھا میں جس ہوا پیش بعد سال ہزار ایک میں اقدس خدمت کی وسلم علیہ هللا صلی کریم نبی خط وه

 !وسلم علیہ هللا صلی هللا رسول محمد سلینالمر سید المذنبین شفیع سے طرف کی حمیری اول تبع مخلوق کمترین”

 دین کے آپ میں اور ہوں التا ایمان بھی پر اس ہوگی نازل پر آپ کتاب جو اور ہوں التا ایمان پر آپ میں! حبیب کے هللا اے: بعد اما
 شفاعت میری تو کرسکا نہ زیارت کی آپ میں اگر اور غنیمت، و اچھا بہت تو گیا مل موقع کا زیارت کی آپ مجھے اگر پس ہوں، پر

 ہی پہلے سے آمد کی آپ ساتھ کے آپ اور ہوں سے میں امت پہلی کی آپ میں کرنا، نہ فراموش مجھے روز کے قیامت اور فرمانا
 “۔ہیں رسول سچے کے اس آپ اور ہے ایک هللا کہ ہوں دیتا گواہی میں ہوں، کرتا بیعت

 کے عنہ هللا رضی انصاری ایوب ابو حضرت سے میں اوالد کی ربانی معال بڑے اس کے وصیت مع بدست دست خط یہ کا یمن شاه
 ہجرت مدینہ نے وسلم علیہ هللا صلی حضور جب اور رکھا میں تحویل کی لیٰلی ابو خاص غالم اپنے خط وه نے آپ اور پہنچا پاس

 محبوب لوگ نصیب خوش کے مدینہ راو ہوئی نمودار اونڻنی کی آپ سے گھاڻیوں کی مثنیات گھاڻی الوداعی کی مدینہ اور فرمائی
 کر صاف کو سڑکوں اور گلیوں کوئی تو تھا رہا سجا کو مکانوں اپنے کوئی اور تھے رہے آ جوق در جوق کو کرنے استقبال کا خدا
 تشریف گھر میرے وسلم علیہ هللا صلی حضور کہ تھے رہے کر اصرار یہی سب اور تھا رہا کر انتظام کا دعوت کوئی اور تھا رہا

 وہی گی جائے بیڻھ اور گی ڻھہرے یہ میں گھر جس دو چھوڑ نکیل کی اونڻنی میری کہ فرمایا نے وسلم علیہ هللا صلی حضور۔ الئیں
 ایوب ابو حضرت وقت اس وه تھا بنوایا خاطر کی حضور نے حمیری تبع یمن شاه مکان منزلہ دو جو چنانچہ گی، ہو گاه قیام میری

 کو لیٰلی ابو نے لوگوں۔ گئی ڻھہر کر جا اونڻنی کی وسلم علیہ هللا صلی حضور میں اسی تھا، میں ویلتح کی عنہ هللا رضی انصاری



 ابولیٰلی تو فرمایا ہی دیکھتے اسے نے حضور تو ہوا حاضر ابولیٰلی جب آؤ، دے خط کا حمیری تبع یمن شاه کو حضور جاؤ کہ بھیجا
 مجھے وه الؤ ہے پاس تمھارے خط جو کا یمن شاه ہوں، هللا رسول محمد میں مایافر نے حضور۔ گیا ہو حیران ابولیٰلی کر سن یہ ہے؟
 ۔ہے شاباش و آفرین کو ُتّبع بھائی صالح فرمایا، کر پڑھ نے حضور دیا، خط وه نے ابولیٰلی چنانچہ دو،

 !هللا سبحان

 :ُکتب بحوالہ

 .االدیان میزان .۱

 .الُمستظرف کتاب .۲

 .العالمین علی هللا حجة .۳

 .عساکر ابن تاریخ .٤

 تعالی باسمھ الجواب ▪
 بارے کے ہونے مسلم غیر یا مسلمان کے اس اور وطن اصلی کا اس تعارف، کا شخص اس پہلے سے کرنے تبصره پر قصے اس
 .جائیگی کی بات میں

 

 نام کا الحمیری تبع ■

  .تھا حاکم کا قوم سبا میں یمن ملک اور تھا سے ہی عرب تعلق کا اس اور تھا الیمانی اسعد نام کا ان

 .تھا جاتا رکھا فرعون نام کا بادشاه کے مصر جیسے تھا جاتا رکھا تبع نام کا حاکم کے قوم اس

 

 واقعہ مختصر کا الحمیری تبع ■

 آنے کے وسلم علیہ هللا صلی اکرم حضور نے تورات علمائے اسکو یہاں پہنچا؛ مدینہ ہوئے کرتے فتح کو شہروں سے یمن شخص یہ
 .روکا سے کرنے حملہ پر مدینہ اور بتائیں نشانیاں کی السالم علیہ آپ اور سنائی وشخبریخ کی

 ہوئے لکھے اشعار کچھ میں جس دیا خط ایک کو ان اور کیا آباد یہاں کو) قبیلوں دو یا آدمی دو( خزرج اور اوس نے الحمیری تبع
 .تھے

 .تھے محفوظ وقت کے ہجرت پاس کے عنہ هللا رضی انصاری ایوب ابو حضرت اشعار اور خط یہ

 کہ دیکھا خواب پر وہیں اور کیا اکرام خوب کا لوگوں اور کی عبادت وہاں اور گذرا سے مکہ ہوئے جاتے واپس یمن الحمیری تبع
 .پہنایا غالف کو کعبہ خانہ نے اس تو ہے رہا پہنا غالف کو کعبہ خانہ

 

 زمانہ کا الحمیری تبع ■

 .ہوا پہلے سال 700 سے زمانے کے وسلم علیھ هللا صلی حضور انتقال کا اس

 مذہب کا الحمیری تبع ■

 .ہوا رخصت سے دنیا اس پر ایمان حالت اور تھا مسلمان الحمیری تبع کہ ہے ہوتی معلوم بات یہ سے روایات

 

 :ہیں ذیل مندرجہ حوالے کے مضمون تمام اس ■



 :الحمیري األوسط تبع قصة

 نام کا تبع

 َقْومُ  أَمْ  َخْیرٌ  أَُھمْ : {تعالى بقولھ الدخان سورة في الكریم القرآن في ذكر العرب من رجال كان الیماني؛ أسعد واسمھ الحمیري؛ األوسط تبع
 (37: الدخان سورة}. (ُتبَّعٍ 

ًعا" سموه رجل فیھم ملك كلما –سبأ وھم– ِحْمَیر كانت  لمن: رعونوف الروم، ملك لمن: وقیصر الفرس، ملك لمن: كسرى: یقال كما ،"ُتبَّ
 .ذلك وغیر الحبشة، ملك لمن: والنجاشي كافرا، مصر ملك

 مدینہ سفر کا تبع

 مولده إسماعیل، بني من نبي سیخرج أنھ فأخبروه وعلماءھم، أحبارھم فجمع المدینة، نزل حتى المدائن یفتتح أقبل أنھ تبع، قصة من وكان
 بالطویل، وال بالقصیر لیس رجل: لھ قیل صفتھ؟ وما: قال یدركھ، ال أنھ أخبروهو أحمد، اسمھ ھجرتھ دار -المنورة المدینة أي- وھذه بمكة،

 وما سبیل من البلد ھذا إلى ما: تبع فقال. أمره یظھر حتى القى من یبالي وال عاتقھ، على سیفھ الشملة، ویلبس البعیر یركب حمرة عینیھ في
 .یدي على خرابھا لیكون كان

 قریظة، بني من السالم علیھ موسى شریعة على المسلمین علماء من عالمان جاءه إذ قتالھم، من ذلك لىع تبع فبینا: الروایات بعض وفي
 ولم وبینھا، بینك حیل ترید ما إال أبیت إن فإنك تفعل ال الملك أیھا: لھ فقالوا وأھلھا، المدینة إھالك من یرید بما سمعا حین راسخان، عالمان

) المدینة( تكون الزمان، آخر في قریش من) المكي( الحرم ھذا من یخرج نبي، مھاجر ھي: قاال ذلك؟ ولم: الھم فقال. العقوبة حل علیك نأمن
 .دینھما على واتبعھما المدینة، عن فانصرف منھما، سمع ما وأعجبھ علًما، لھما أن ورأى ذلك، عن فتناھى وقراره، داره

 ڻھرانا کو خزرج و اوس کا الحمیری تبع

 أودعھ شعرا وقال. أوالدكم بذلك فأوصوا یخرج، لم وإن وصدقوه، فآزروه فیكم، خرج فإن البلد، بھذا أقیموا: والخزرج لألوس تبع وقال
 أیوب أبي عند والشعر الكتاب كان: ویقال. إلیھ فأدوه وسلم علیھ هللا صلى النبي ھاجر أن إلى كابر، عن كابرا یتوارثونھ فكانوا أھلھا عند
 :وفیھ المنورة، المدینة في وسلم علیھ هللا صلى النبي عنده نزل من أول وھو ،األنصاري زید بن خالد

 اشعار کے تبع
 رسول أنھ أحمد على شھدت"

 رسول أنھ أحمد على شھدت

 النسمْ  بارئ هللا من

 عمره إلى عمري مد فلو

 عمْ  وابن لھ وزیرا لكنت

 أعداءه بالسیف وجاھدت

 غمْ  كل رهصد عن وفرجت

 جانا مکہ کا الحمیری تبع

 بھا ینحر مدة، فیھا وأقام رأسھ وحلق عنده ونحر البیت في فطاف المكرمة، مكة على مر رجوعھ وأثناء الیمن، إلى منصرفا تبع فرجع
 .العسل ویسقیھم أھلھا ویطعم للناس

 .ومفتاحا بابا لھ وجعل بتطھیره، موأمرھ والتھ بھ وأوصى فكساه، -الكعبة أي- البیت یكسوا أن المنام في أُِري

 .عام سبعمائة من بنحو وسلم علیھ هللا صلى هللا رسول مبعث قبل وتوفي

 



 :اسالم کا الحمیری تبع
: وسلم علیھ هللا صلى هللا رسول قال: قال عنھ هللا رضي الساعدي سعد بن سھل عن مردویھ، وابن حاتم أبي وابن والطبراني أحمد أخرج 
 ."أسلم قد كان فإنھ اتبع تسبوا ال"

 من أول ھو: وقال الحمیري، أسعد تسبوا ال: "وسلم علیھ هللا صلى هللا رسول قال: قال عنھ هللا رضي ھریرة أبي عن مردویھ ابن أخرج •
 ."الكعبة كسا

 .یذمھ ولم قومھ ذم هللا أن ترى أال صالحا، رجال تبع كان: قالت عنھا هللا رضي عائشة عن وصححھ الحاكم وأخرج •

 .البیت كسا تبعا إن: قال جبیر بن سعید عن عساكر، وابن المنذر ابن وأخرج •

 :لشکر کا الحمیری تبع
 ہوتے کھڑے گھوڑے تک دمشق سے صنعا تو تہا کرتا بندی صف جب لشکر کا الحمیری تبع

 .الیمن صنعاء إلى شقدم من صفا قاموا الخیل عرض إذا تبع كان: قال عبدالعزیز بن سعید عن عساكر، ابن وأخرج •

 

 رؤوسھما وعند صحیحتان، امرأتان فیھ فُوِجد اإلسالم، في بصنعاء، قبر ُحفر أنھ وغیرھما القبور كتاب في الدنیا أبي وابن الزجاج وذكر •
 ذلك وعلى شیئا بھ نیشركا وال هللا إال إلھ ال أن یشھدان وھما ماتتا تبع، ابنتي ولمیس ُحبـّي قبر ھذا: "بالذھب فیھ مكتوب فضة من لوح
 اھـ"...قبلھما الصالحون مات

 

ھ ولم قوَمھ ذمَّ  وجلَّ  عزَّ  هللاَ  أنَّ  ترى أال صالًحا، رجًال  ُتبَّعُ  كان: قالت أنھا عائشة عن •  .َیُذمُّ

 .الزبیر بن عروة :الراوي -

 .األلباني: المحدث -

 .الصحیحة السلسلة: المصدر -

 5/549: الرقم أو الصفحة -

 .الشیخین شرط على صحیح: المحدث حكم خالصة -

 

 .البیت كسا من أول ھو: وقال الحمیري أسعد سب عن وسلم علیھ هللا صلى هللا رسول نھى •

 .ھریرة أبو: الراوي -

 . البوصیري: المحدث -

 .المھرة الخیرة إتحاف: المصدر -

 3/195: الرقم أو الصفحة -

 .ضعیف وھو قديالوا عمر بن محمد] فیھ: [المحدث حكم خالصة -

  

، أَْسَعدَ  َسبِّ  عن وسلَّمَ  علیھِ  هللاُ  صلَّى هللاِ  رسولُ  نھى •  .البیتَ  َكسا َمنْ  أولُ  ھو: وقال الِحْمَیِريِّ

 .ھریرة أبو: الراوي -



 .العسقالني حجر ابن: المحدث -

 .العالیة المطالب: المصدر -

 2/61: الرقم أو الصفحة -

 .ضعیف وھو ،)الواقدي( بھ تفرد: المحدث حكم خالصة -

 

ًعا تُسبُّوا ال •  .أسلَم قد فإنَّھ ُتبَّ

 .عباس بن عبدهللا: الراوي -

 .الھیثمي: المحدث -

 .الزوائد مجمع: المصدر -

 8/79: الرقم أو الصفحة -

 .ثقات رجالھ وبقیة أعرفھ، ولم المكي برة أبي بن أحمد فیھ: المحدث حكم خالصة -

 

 تحقیق کی ونمضم شده نقل میں اردو ■

 .ہے کی سال 700 تاریخ معتبر حاالنکہ گیا لکھا کا قبل سال ہزار سے حضور زمانہ کا اس .1

 .ہیں غور قابل تفاصیل کی شخص ہر ہر لیکن تھا ہوتا بڑا بہت لشکر کا الحمیری تبع .2

 .گیا کیا نہیں نقل ایسا میں کتابوں معتبر ہے گیا لکھا واقعہ جو کا مکرمہ مکہ .3

 .ہے ذکر کا جانے مدینہ میں بعد پر یہاں جبکہ ہے صحیح زیاده جانا مدینہ پہلے کا دشاهبا .4

 .وغیره وغیره

 :کالم خالصہ
 کہنا اتنا بس نہیں، مناسب کالم زیاده بہت پر ہونے غلط یا صحیح کے اس لہذا ہے واقعہ اسرائیلی اور تاریخی ایک نفسھ فی واقعہ یہ

 واقعہ یہ نفسہ فی باقی ہے، کی کوشش کی بنانے دلچسپ کو واقعہ اس کرکے اختیار طریقہ کا وئیگ قصہ کچھ نے مترجم کہ چاہونگا
 .ہے ملتا میں تاریخ کتب

 

 《اعلم وهللا》

 

 《اخونزاده عبدالباقی: کتبھ》

0333-8129000 



 34 نمبر سلسلہ تنبیہات
 

 سونا بعد کے فجر
 

 اس ہے جاتا دیا حوالہ کا روایت ایک کی فاطمہ حضرت میں بارے ےک اس اور ھے حکم کیا متعلق کے سونے بعد کے فجر: سوال
 .بتادیں بھی حکم کا

 

 تعالی باسمھ الجواب ▪
 :ہیں ضروری امور تین میں جواب کے سوال اس

 .عمل کا عنھم هللا رضی صحابہ اور وسلم علیہ هللا صلی اکرم حضور .1
 .حکم شرعی کا سونے وقت اس .2
 .حیثیت کی روایات دهش وارد میں بارے کے اس .3

 

 عمل بعد کے فجر کا السالم علیہ حضور ■

 میں ذکر یا فرماتے چیت بات پر امور دنیاوی یا دینی سے صحابہ تو یا کر بیڻھ میں ہی مسجد بعد کے فجر عموما السالم علیہ آپ
 .رہتے مشغول

 

 .حسنا الشمس تطلع حتى مجلسھ في تربع الفجر صلى إذا وسلم علیھ هللا صلى النبي كان: قال عنھ هللا رضي سمرة بن جابر عن .1

 (والنسائي والترمذي داود وأبو مسلم رواه)

 ."الشمس تطلع حتى هللا یذكر جلس الصبح صلى إذا كان" ولفظھ والطبراني

 

 صلى إذا عیصن وسلم علیھ هللا صلى هللا رسول كان كیف سمرة بن جابر سأل أنھ سماك عن: قال ولفظھ صحیحھ في خزیمة وابن .2
 .الشمس تطلع حتى الصبح صلى إذا مصاله في یقعد كان: قال الصبح؟

 صحیح: هللا رحمھ األلباني الشیخ قال

 

 داود أبو رواه. (حسناء الشمس تطلع حتى مجلسھ في تربع الفجر صلى إذا وسلم علیھ هللا صلى النبي كان: قال سمرة بن جابر وعن .3
 (صحیح بسند

 

 طلعت فإذا الشمس، تطلع حتى الصبح فیھ یصلي الذي مصاله من یقوم ال وسلم علیھ هللا صلى هللا رسول كان: قال سمرة بن جابر وعن .4
 .(مسلم رواه. (وسلم علیھ هللا صلى ویبتسم فیضحكون الجاھلیة أمر في فیأخذون یتحدثون وكانوا قام الشمس

 ."الشعر یتناشدون: "للترمذي روایة وفي



 

 :عمل کا عنھم هللا رضی کرام صحابہ ■

 

 عمل کا عنہ هللا رضی عمر حضرت □

 :عنھ هللا رضی عمر قال •

 .مجعرة مجفرة مبخرة فإنھا الغداة نومة و ایاک

 ہے کرتی سست کو انسان ہے، بڑھاتی کو بخار جسمانی نیند یہ کہ تھے فرماتے منع سے نیند کی صبح عنہ هللا رضی عمر حضرت
 .ےہ کرتی پیدا خشکی میں طبیعت اور

 

 عنہ هللا رضی علی حضرت □

 :عنھ هللا رضی  علی قال •

 "النھار اول النوم الجھل من"

 .ہے جہالت سونا کا صبح یعنی

 

 عمل کا عنھا هللا رضی عائشہ حضرت □

 .الشمس طلوع بعد تنام كانت انھا عنھا هللا رضی عائشة عن •

 .تھیں فرماتی آرام بعد کے ہونے وعطل سورج وه کہ ھے آتا میں بارے کے عنھا هللا رضی عائشہ حضرت

 

 .تھا کا سونے نہ بعد کے فجر بھی معمول کا اجمعین علیھم هللا رضوان کرام صحابہ ●

 .تھے دیتے نہیں سونے بھی کو والوں گھر وقت اس تو عنھما هللا رضی عباس بن عبدهللا اور مسعود بن عبدهللا بلکہ

 بالباب فمكثنا: قال لنا، فأذن بالباب فسلمنا الغداة صلینا ما بعد یوماً  مسعود بن عبدهللا لىع غدونا: قال أنھ وائل أبي عن مسلم في صح •
 أن ظننا أنا إال ال فقلنا لكم؟ أذن وقد تدخلوا أن منعكم ما: فقال یسبح، جالس ھو فإذا فدخلنا، تدخلون؟ أال فقالت الجاریة فخرجت: قال ھنیة،
 ھل انظري! جاریة یا: فقال طلعت، قد الشمس أن ظن حتى یسبح أقبل ثم: قال غفلة؟ عبد أم ابن بآل ظننتم: قال نائم؛ البیت أھل بعض

 !الحدیث.... طلعت؟

 

 عنھما هللا رضی عباس بن عبدهللا ■

 ائملن إنك قم: وقال برجلھ فركضھ الضحى نومة نائم وھو الفضل بابنھ عباس ابن مر: قال األعرابي ابن جھة من المجالسة عشر رابع وفي
 مھرمة مكسلة أنھا زعمت: قال أبت؟ یا العرب قالت وما: قال فیھا؟ العرب قالت ما سمعت ما أو لعباده؛ الرزق فیھا هللا یقسم التي الساعة
) تقیل ال الشیاطین فان قیلوا( روى التي وھي الخلق ونومة الضحى نومة وھي محق نوم: ثالثة على النھار نوم! یابني ثم للحاجة؛ منساة

 انتھى...مجنون أو سكران إال ینامھا ال العصر بعد نومة وھي الخرق ومةون

 .حمق وآخره خلق وأوسطھ خرق النھار أول نوم: قال جبیر بن خوات عن بجانبھ أیضا عنده األخیر وھذا



 

 معمول کا امت اکابرین ■

 فجر کہ تھے کرتے ناپسند بھی کو نےسو بعد کے عصر طرح اسی اور کرتے نہیں پسند کو سونے وقت کے فجر بھی امت اکابرین
 .ہے بنتا باعث کا تنگی میں رزق اور سستی سونا بعد کے

 

: وقال العصر، بعد النوم یكره كان علیھ هللا رحمة أحمد اإلمام إن حتى العصر، صالة وبعد الصبح، صالة بعد النوم یكرھون السلف كان □
 رجل لھ فقال عقلك، على أخشى إني: لھ فقال العصر، صالة بعد النوم من أخاه حذر أنھ رجل عن وذكروا اإلنسان، عقل على یخافون كانوا

 ثبت لما البركة، ساعة إنھا: قیل الفجر بعد وما یمدحونھ، ال العصر صالة بعد فالنوم -النومة ھذه یعني- تركتھا ما فإني تصدقھ، ال: مجنون
 علم، طلب أو رسالة أو بحث، عندك كان فإذا) بكورھا في ألمتي بورك: (قال أنھ وسلم علیھ هللا صلى النبي عن الصحیح الحدیث في

 .الدنیا من أعمال عندك كانت لو وھكذا كثیرا، خیرا وجدت وابتكرت وبكرت

 .البكورة إضاعة بسبب إال وأوقاتھم الناس أعمال من كثیر في البركة محقت وما ☆

 

 قول کا هللا رحمھ القیم ابن عالمہ ■

 بہت یہ اور ہے عمل گھڻیا بہت سونا وقت کے صبح کہ ہیں فرماتے تحریر میں" المعاد زاد" کتاب اپنی هللا رحمھ مالقی ابن عالمہ
 ...وغیره سبب کا بیماریوں کی جگر ہوجانا، پھیکا کا رنگ سستی، مثال ہے، سبب کا بیماریوں ساری

 

 کاحکم سونے بعد کے فجر ■

 کے سونے وقت اس لیکن نہیں عمل پسندیده اور محبوب اگرچہ سونا وقت اس کہ ہے ہوتا معلوم یہی کر دیکھ کو آثار اور روایات ان
 گناہگار تو سوجائے سے وجہ کی عذر کسی شخص کوئی اگر بلکہ دیا، نہیں نے کسی بھی فتوی کا ہونے ناجائز یا حرام میں بارے
 .ہے مطلوب اور اصل ہی سونا نہ اگرچہ نہیں، بھی

 

 درجہ کا روایت والی عنھا هللا رضی فاطمہ حضرت ■

 طلوع إلى الفجر طلوع بین ما الناس أرزاق یقسم وجل عز هللا فإن الغافلین؛ من تكوني وال عزوجل، ربك رزق فاشھدي قومي،! بنیة یا)
 .(الشمس

 (1 /39 ق" (األمالي" في بشران ابن أخرجھ -

 عن أبیھ عن عنترة بن ھارون بن الملك عبد حدثنا: القیسي ملحان بن المشمعل طریق من كالھما) 2-1 /35 /2" (الشعب" في والبیھقي -
: قال ثم برجلھ، فحركني متصبحة، مضطجعة وأنا وسلم علیھ هللا صلى هللا رسول بي مر: قالت عنھا هللا رضي محمد بنت فاطمة عن جده
 .ضعیف إسناده: البیھقي وقال. فذكره....

 روایت اس لیکن ہے لگایا حکم کا ہونے ضعیف پر سند کی اس اور کیا نقل نے نذریم عالمہ اور نے بیھقی عالمہ کو روایت اس ○
 :ہے کیا کالم ایسا کچھ نے حدیث ائمہ میں بارے کے جس ہے شخص نامی ہارون بن عبدالملک میں سند کی

 .بالكذب متھم ھارون بن الملك عبد ◇

 .كذاب: یحیی فقال •

 .الحدیث منكر: البخاري وقال •



 .االعتبار جھة على إال حدیثھ كتابة یحل ال الحدیث، یضع ممن كان): 133 /2( حبان ابن وقال •

 ."التقریب" في كما یخطىء؛ صدوق ملحان؛ بن والمشمعل

 :قال علي عن جده عن أبیھ عن عنترة بن ھارون بن عبدالملك عن الجوھري عبدهللا بن مبشر بن إسماعیل إسناده في خالفھ وقد: قلت •

 .(البیھقي رواه. (معناه فذكر...  نائمة وھي الصبح صلى أن بعد فاطمة على وسلم علیھ هللا صلى هللا رسول دخل

 .اآلن ترجمة لھ أجد لم ھذا؛ وإسماعیل: قلت

 .وحده للبیھقي وعزاه لضعفھ؛) 5 /3" (الترغیب" في المنذري أشار والحدیث؛

 جداً  منكر).= الشمس طلوع ىإل الفجر صالة بین فیما أرزاقكم طلب عن تناموا ال) - 6991

 :قال رفعھ، أنس عن نباتة بن األصبغ طریق من) 161 /3" (الفردوس مسند" في الدیلمي أخرجھ

 .الرزق ینزل ذلك فعند مرة؛ سبعین وتستغفر وتكبر، تسبح: فقال الحدیث؛ ھذا معنى عن أنس فسئل

 جداً  ضعیف إسناد وھذا: قلت

 "نباتة بن األصبغ" ◇

 .النسائي تركھ تشیعھ، في غالٍ  واهٍ ": المغني" يف الذھبي قال -

 .بثقة لیس: معین ابن وقال -

 ."بالرفض رمي متروك: "الحافظ وقال -

بحة: "بلفظ مختصراً  أنس عن أخرى طریق من روي وقد   .تحقیقھ سبق كما...جداً  ضعیف وھو". الرزق تمنعُ  الصُّ

 

 شواہد کے روایت ■

 .ھے گیا دیا قرار سبب کا تنگی کی رزق کو نیند کی صبح میں جن ہیں وایاتر وه والی دینے تقویت کو معنی اس

 

بحةِ  نْومُ  • زقَ  یمنعُ  الصُّ  .الرِّ

 .عفان بن عثمان: الراوي -

 .المنذري: المحدث -

 .والترھیب الترغیب: المصدر -

 3/6: الرقم أو الصفحة -

 .النكارة ظاھر: المحدث حكم خالصة -

 

بحةُ  •  .زقَ الرِّ  تمنعُ  الصُّ

 .عفان بن عثمان: الراوي -

 .الذھبي: المحدث -



 .الموضوعات ترتیب: المصدر -

 

 .الرزق تمنع الصبحة •

 .عفان بن عثمان: الراوي -

 .الذھبي: المحدث -

 .المتناھیة العلل تلخیص: المصدر -

 243: الرقم أو الصفحة -

 .واه الحجازیین عن إسماعیل] فیھ[و المتروك إسحاق یعني فروة أبي ابن] فیھ: [المحدث حكم خالصة -

 

 .ہیں بیان ناقابل اور کمزور ہی بہت سے اعتبار کے سند بھی روایات تمام یہ ●

 

 کالم خالصہ

 لیکن ہیں ضعیف بہت سے اعتبار کے سند اگرچہ وه ہیں وارد روایات جو صراحتا میں بارے کے ہونے ممنوع کے نیند کی صبح
 حتی کی کرنے اجتناب سے اس لہذا ہے عمل ناپسندیده نیند کی صبح کہ ہے ہوتی اضحو بات یہ سے عمل اور روایات عمومی
 عمل کا کرام صحابہ اور روایات صحیح متعلق کے اس اور ہے، مستثنی سے اس حالت کی عذر البتہ چاہیئے، کرنی کوشش االمکان
 .ہے موجود

 

 《اعلم وهللا》

 

 《اخونزاده عبدالباقی: کتبھ》

0333-8129000 

  



 35 نمبر سلسلہ ہاتتنبی
 

 حکم کا دینے غسل کو بیوی بعد کے مرنے کیلئے شوہر

 

  تعالی باسمھ الجواب ▪
 :ہیں طلب وضاحت امور کچھ میں مسئلے اس

 .دینا غسل کو شوہر کا بیوی .1
 .دینا غسل کو بیوی کا شوہر .2
 .اختالف کا کرام فقہائے .3
 .کالم پر روایات .4

 یناد غسل کو شوہر کا بیوی1-  
 اسی اور ہے باقی نکاح درمیان کے دونوں کیونکہ ہے سکتی دے غسل کو شوہر اپنے بیوی کہ ہے اتفاق کا فقہاء تمام پر بات سا

 .ہے گذارتی عدت کی شوہر بیوی پر بنیاد

 

لُ : َقالَ : َمْسأَلَةٌ : (المغني في قدمة ابن اإلمام قال ○ لُ  اْلَمْرأَةَ  أَنَّ  َعلَى اْلِعْلمِ  أَْھلُ  أَْجَمعَ : ْلُمْنِذرِ ا اْبنُ  َقالَ  َزْوَجَھا، اْلَمْرأَةُ  َوُتَغسِّ  إَذا َزْوَجَھا ُتَغسِّ
لَ  َما اْسَتْدَبْرَنا؛ َما أَْمِرَنا ِمنْ  اْسَتْقَبْلَنا لَوْ : َعاِئَشةُ  َقالَتْ . َماتَ   )َداُود أَُبو َرَواهُ.( ِنَساُؤهُ إالَّ  وسلم علیھ هللا صلى هللاَِّ  َرُسولَ  َغسَّ

لَھُ  أَنْ  عنھ هللا رضي َبْكرٍ  أَُبو َوأَْوَصى ا ُتْفِطَر، أَنْ  َعلَْیَھا َفُعِزمَ  َصاِئَمًة، َوَكاَنتْ  ُعَمْیٍس، ِبْنتُ  أَْسَماءُ  اْمَرأَُتھُ  ُتَغسِّ  َذَكَرتْ  ُغْسلِھِ  ِمنْ  َفَرَغتْ  َفَلمَّ
َلھُ  أَنْ  َزْیدٍ  ْبنُ  َجاِبرُ  َوأَْوَصى َفَشِرَبْت، اءٍ ِبمَ  َفَدَعتْ  ِحْنًثا؛ اْلَیْومَ  أُْتِبُعھُ  َال : َفَقالَتْ  َیِمیَنُھ،  .اْمَرأَُتھُ  ُتَغسِّ

 .النَّاسِ  َبْینَ  اْخِتَالفٌ  فِیھِ  لَْیسَ : أَْحَمدُ  َقالَ  ●

 .نسائھ رغی هللا رسول غسل ما استدبرنا ما أمرنا من استقبلنا لو -وسلم علیھ هللا صلى النبي موت بعد- قالت أنھا عنھا هللا رضي وعنھا •

 .صحیح

 (3141( داود أبو أخرجھ -

 (1464( ماجھ وابن -

 (6552( صحیحھ في حبان وابن -

 (3/59( المستدرك في والحاكم -

 (1484( السنة شرح في والبغوي -

 (5/114( المجموع في النووي وضّعفھ -

 .ثقات ورجالھ صحیح إسناده: الزوائد في البوصیري وقال -

 .(2056( الظمآن ردموا في األلباني وحسنھ -



 أبابكر غسلت عمیس بنت أسماء أن بكر أبي بن هللا عبد عن" المیت غسل باب" ،"الجنائز كتاب" في 200صـ" الموطأ" في مالك وأخرج-
: فقالوا غسل؟ من علي فھل البرد شدید یوم ھذا وأن صائمة إني: (فقالت المھاجرین من حضرھا من فسألت خرجت ثم توفي حین الصدیق

 (ال

 .(6143" (المصنف" في الرزاق عبد أیضاً  وأخرجھ -

 (493 صفحہ ،8 ج: محمودیہ فتاوی)

 

 .دے کفن اور غسل کو شوہر بعد کے مرنے کہ ہے جائز یہ کیلئے عورت ●

 .ہے موجود مضمون یہی بھی میں الفتاوی احسن اور رحیمیہ فتاوی

 

 دینا غسل کو بیوی کا شوہر 2-  
 اجازت کی اس نزدیک کے احناف اور ہے جائز دینا غسل کو بیوی بعد کے مرنے کیلئے شوہر زدیکن کے ثالثہ آئمہ امت جمھور

 .نہیں

 اختالف کا کرام فقہائے3-  
 قائلین کے اجازت ■

 وعطاء، والنخعي، والحسن، المسیب، بن سعید والفقھاء التابعین ومن وغیرھما، عباس، وابن طالب أبي ابن علي الصحابة من قال وبھ
 وأبوسلمة یسار، بن وسلیمان األسود، بن الرحمن وعبد زید، بن وجابر وعلقمة، واللیث، ومالك، القطان، دسعی بن ویحیى والزھري، وقتادة،

 .وإسحاق حنبل، بن وأحمد والشافعي، واألوزاعي، سلیمان، أبي بن وحّماد عبدالرحمن، بن

 (5/336( المنذر البن األوسط انظر -

 (661-2/660( الحنبلی أحمد بن محفوظ الخطاب ألبي الكبار مسائل في واإلنتصار -

 

 قائلین کے جواز عدم ■

 مسروق عن" المصنف" في شیبة أبي ابن أخرجھ ما: واستدلوا والثوري وأصحابھ حنیفة أبي قول وھو یغسلھا، وال تغسلھ: الثالث المذھب
 .(بھا أولى فأنتم اآلن فأما حیة، كانت إذا أولى كنا إنا: فقال لعمر امرأة ماتت: (قال

 .الذھبي عنھ سكت الكوفي، وھو سلیمان، أبي بن یزید إال ثقات رجالھ سند ذاوھ -

 .مقبول: التقریب في الحافظ وقال -

 .بھا دخل یكن لم إذا ابنتھا ویتزوج أختھا یتزوج أن لھ یحل وھي امرأتھ یغسل وكیف علیھ عدة ال الرجل إن وقالوا ○

 .(2/38( الشیباني الحسن ألبي اآلثار -

  



 کالم پر روایات4 -    
  ہیں قائل کے جواز حضرات جو

 :دالئل کے ان

 سر میرے ہائے فرمایا کر پکڑ مبارک سر اپنا اور الئے تشریف السالم علیہ حضور کہ ہیں فرماتی عنھا هللا رضی عائشہ حضرت .۱
 کو تم عائشہ کہ یافرما نے السالم علیہ حضور تو ہے درد شدید بھی میں سر میرے کہ کیا عرض نے عائشہ حضرت ہے؛ درد میں
 .آخره الی..... دونگا غسل کو تم میں تو کرجاؤ انتقال پہلے تم اگر ہے فکر کیا

: فقال رأساه وآ وأقول رأسي، في صداعاً  أجد وأنا ببقیع جنازة من هللا رسول إلي رجع( قالت أنھا) 192( الدارقطني عند عائشة وحدیث •
 .(ودفنتك علیك صلیت ثم وكفنتك كفغسلت قبلي مت لو ضرك ما رأساه وا أنا بل(

 (1/37( الدارمي أخرجھ -

 (1464( ماجھ وابن -

 (4579( المسند في یعلى وأبو -

 .67 الجنائز أحكام في األلباني وصححھ -

 

 دینا غسل کو فاطمہ حضرت کا عنہ هللا رضی علی حضرت .۲

 .دیا غسل نے علی حضرت انکو پھر ورا دینگے غسل علی حضرت مجھے کہ تھی کی وصیت کی بات اس نے فاطمہ حضرت

 .وسلم علیھ هللا صلى محمد بنت فاطمة امرأتھ طالب أبي ابن علي غسل •

 .(6124( و) 6177( الرزاق عبد أخرجھ -

 .(12( رقم) 2/79( والدارقطني -

 .(3/396( السنن في والبیھقي -

 .(2/150( الحبیر تلخیص في الحافظ وحسنھ -

 .(2/54( طاراألو نیل في والشوكاني -

 .(3/162( اإلرواء في واأللباني -

 

 عمل کا عنھما هللا رضی مسعود ابن اور عباس ابن .۳

 رضی مسعود بن عبدهللا حضرت اور ہے، حقدار کا دینے غسل کو بیوی ہی شوہر کہ تھے فرماتے عنھما هللا رضی عباس ابن حضرت
 .دیا غسل کو ہاہلی اپنی نے انہوں کہ ہے وارد میں بارے کے عنھما هللا

 .امرأتھ مسعود ابن وغسل" امرأتھ بغسل أحق الرجل: "عباس ابن وقال •

 .الرأي أصحاب غیر یخالف ولم

 .(311-5/310( للبغوي السنة شرح انظر

 



 جوابات سے طرف کی احناف ■

 کرنا انتظامات مقصود اور یافرما میں انداز کے الڈ نے السالم علیہ آپ میں اس کہ ہیں فرماتے متعلق کے صدیقہ عائشہ روایت .1
 .تھا

 علی حضرت پر کرنے سوال کے مسعود ابن جیسے تھا امر تخصیصی ایک وه دیا غسل جو کو فاطمہ حضرت نے علی حضرت .2
 .دیا غسل انکو نے میں اسلئے ہے بیوی کی آخرت اور دنیا میری فاطمہ کہ دیا جواب نے

 دلیل عقلی ●

 ہوگئیں، حالل کیلئے مرد اس خواتین تمام وه ہی ہوتے انتقال کا بیوی تھا ناجائز نکاح سے خواتین جن میں موجودگی کی بیوی اس
 چھونا لیکن ہے سکتا دیکھ کو بیوی شوہر لہذا ہے ہوچکا ختم نکاح کہ ہوا معلوم سے اس. وغیره بھانجی بھتیجی، بھن، کی بیوی: مثال
 .نہیں جائز

 ...بني ھو یكن لم وإن داراً  فالن بني یقال كما غسلك؛ أسبابب قمت أي": غسلتك" عائشة حدیث عن وأجابوا •

 أنكر فقد غسلھا عنھ هللا رضي علیاً  أن ثبت ولو... أیمن أم غسلتھا فاطمة أن ورد فقد -فاطمة- غسلھا أنھ عنھ هللا رضي علي وحدیث •
) واآلخرة الدنیا فى زوجتك فاطمة: (قال وسلم وآلھ لیھع هللا صلی هللا رسول أن علمت أما: علي لھ قال حتی عنھ هللا رضي مسعود ابن علیھ

 منقطع ونسب سبب كل( وسلم وآلھ علیھ هللا صلی قال وقد زوجتھ؛ یغسل ال الرجل أن بینھم معروفاً  كان أنھ علي دلیل الخصوصیة فادعاؤه
 هللا صلى هللا رسول أسباب من نكاحھ نأل أیضا عنھ هللا رضي علي حق وفي حقھ في خصوصیة على دلیل فھذا) ونسبي سببي إال بالموت

 .[(2/115( المبسوط. [وسلم علیھ

 

 تحقیق کی روایت مخصوص ایک ■

 یہ جائے، دیا نہ غسل دوباره مجھے کہ فرمایا اور کیا غسل پہلے سے انتقال نے فاطمہ حضرت کہ ہے گئی کی مشھور روایت ایک
 .ہے گھڑت من روایت

 وفي الغسل، بذلك فدفنت یحرك ال أن وأوصت موتھا قبل اغتسلت وسلم وآلھ علیھ هللا صلى هللا رسول بنت فاطمة أن" أیضاً  یقولون وقد •
 .فاطمة یغسل لم علیاً  أن على دلیل ھذا

 .تصح ال الروایة ھذه أن فالجواب

 .(5/175( المحلى في حزم ابن قال كما -

 .(3/277( الموضوعات في الجوزي وابن -

 الشیعة مفتریات من ولعلھا: شاكر أحمد الشیخ وقال -

 

 دینا غسل کو بیوی اپنی کا مسعود ابن ●

 استدالل سے اس لہذا ہیں کمزور بہت سے لحاظ کے سند روایات یہ دیا غسل کو اہلیہ اپنی نے عنہ هللا رضی مسعود بن عبدهللا حضرت
 درست کو عمل اس وه کہ ہے دلیل کی بات اس کرنا سوال سے علی حضرت کا عنہ هللا رضی مسعود ابن خود اور نہیں، درست کرنا
 .سمجھتے نہیں

ل مسعودٍ  ابنَ  أنَّ  •  .ماتتْ  حیثُ  امرأَتھ غسَّ

 .األسود بن عبدالرحمن: الراوي -

 . أحمد اإلمام: المحدث -



 .الرجال ومعرفة العلل: المصدر -

 .3/190: الرقم أو الصفحة -

 .انکره ما: المحدث حكم خالصة -

 

 کالم خالصہ 
 درست کرنا اختیار کا شدت جانب بھی کسی میں مسئلے اس لہذا ہے، رہا مسئلہ اختالفی ہی سے زمانے کے کرام صحابہ لہمسئ یہ

 .ہے عمل کا عمر حضرت طرف دوسری تو ہے عمل کا علی حضرت طرف ایک اگر کیونکہ نہیں

 .دے غسل ہی عورت کو عورتوں اور دے غسل مرد کو مردوں کہ ہے یہی بہتر اسلئے ہے غالب فساد کا زمانے چونکہ لیکن

 

 《اعلم وهللا》

 

 《اخونزاده عبدالباقی: کتبھ》

0333-8129000 

  



 36 نمبر سلسلہ تنبیہات
 

 تعین کا براءت شب
 )1 نمبر قسط(

 

 تعالی باسمھ الجواب
 :ہے الزم بحث پر امور اہم چند متعلق کے اس ہے مشھور سے نام کے برات شب جو رات کی شعبان پندره

ا○ اْلُمبِینِ  َواْلِكَتابِ ○ حم: تعالى قال .1 َباَرَكةٍ  لَْیلَةٍ  فِي أَنَزْلَناهُ  إِنَّ ا مُّ ا إِنَّ نْ  أَْمراً ○ َحِكیمٍ  أَْمرٍ  ُكلُّ  ُیْفَرقُ  فِیَھا○ ُمنِذِرینَ  ُكنَّ ا ِعنِدَنا مِّ ا إِنَّ  ُكنَّ

ن َرْحَمةً ○ ُمْرِسلِینَ  بِّكَ  مِّ ھُ  رَّ ِمیعُ  ُھوَ  إِنَّ  ہے؟ مراد رات کونسی سے ارکةمب لیلة میں آیت اس    ماْلَعلِی السَّ

 .حکم اور درجہ کا روایات وارد میں فضیلت کی رات اس .2

 .عمل کا امت جمھور متعلق کے رات اس .3

 .اقوال کے دیوبند اکابرین متعلق کے رات اس .4

 

 ھے مراد رات کونسی میں دخان سوره 
 بصری، حسن قتاده، عباس، ابن قول یہ اور ہیں لیتے رات کی قدر شب مراد سے ارکةمب لیلة میں آیت اس ومحدثین مفسرین جمھور
 .(هللا رحمھم. (ہے کا مفسرین عظیم جیسے کثیر ابن حجر، ابن نووی، قرطبی،

 واألرزاق األقدار من للمالئكة فیھا یكتب لما القدر لیلة وسمیت: العلماء قال«: مسلم لصحیح شرحھ في تعالى هللا رحمھ النووي اإلمام قال •
 .[القدر لیلة فضل باب الصیام، كتاب للنووي، مسلم شرح[» }حكیم أمر كل یفرق فیھا: {تعالى كقولھ السنة تلك في تكون التي واآلجال

 

 فتح[ »وغیرھم وقتادة وعكرمة مجاھد عن صحیحة بأسانید المفسرین من وغیره الرزاق عبد ورواه«: الفتح في حجر ابن قال وبذلك •
 .[القدر لیلة فضل باب القدر، لیلة فضل كتاب لباري،ا

 

 فیھا یكون وما السنة، أمر الكتبة إلى المحفوظ اللوح من القدر لیلة في أي] 4:الدخان} [َحِكیمٍ  أَْمرٍ  ُكلُّ  ُیْفَرقُ  فِیَھا: {وقولھ: كثیر ابن قال •
 تفسیر. [السلف من واحد وغیر والضحاك مالك وأبي ومجاھد رعم ابن عن روي وھكذا. آخرھا إلى فیھا یكون وما واألرزاق اآلجال من
 .[الدخان سورة تفسیر فی كثیر ابن

 

ھُ  إِنَّا: {وجل عز قال كما القدر لیلة وھي مباركة، لیلة في أنزلھ أنھ العظیم القرآن عن مخبراً  تعالى هللا یقول: كثیر ابن قال • ـٰ  لَْیلَةِ  فِى أَنَزْلَن
 كثیر، ابن تفسیر].[581:البقرة} [ٱْلقُْرآنُ  فِیھِ  أُنِزلَ  ٱلَِّذى َرَمَضانَ  َشْھرُ : {وتعالى تبارك قال كما رمضان شھر في ذلك وكان] 1:القدر} [ٱْلَقْدرِ 
 .[الدخان سورة تفسیر

 



 هللا ألن باطل ووھ شعبان؛ من النصف لیلة إنھا: قال من ومنھم. لیلةالقدر أنھا على العلماء وجمھور: العربي بن أبوبكر القاضي وقال •
 من عّین ثم رمضان، نزولھ میقات أن على فنصّ ) 185: البقرة} (ٱْلقُْرآنُ  فِیھِ  أُْنِزلَ  ٱلَِّذيۤ  َرَمَضانَ  َشْھرُ : {القاطع الصادق كتابھ في قال تعالى
َباَرَكةٍ  لَْیلَةٍ  فِي: {بقولھ ھاھنا اللیل زمانھ  یعّول حدیث شعبان من النصف لیلة في ولیس هللا، على الِفْریة أعظم فقد غیره في أنھ زعم فمن ؛}مُّ
 [الدخان سورة تفسیر القرطبي، تفسیر. [إلیھا تلتفتوا فال فیھا اآلجال نسخ في وال فضلھا في ال علیھ

 

 ُیفرق التي لیلةال وإنھا رمضان، كل لفي إنھا ھو، إالَّ  إلھ ال الذي وهللا نعم: قال ھي؟ رمضان كل أفي القدر، لیلة أرأیت: للحسن رجل قال •
 [الدخان سورة تفسیر الطبري، تفسیر. [مثلھا إلى ورزق وخلق أجل كلّ  هللا یقضي حكیم، أمر كل فیھا

 

 .(وغیرھم والحسن ومجاھد قتادة قالھ. (رزق أو موت أو حیاة من كان ما لیلةالقدر في قابل إلى الدنیا أمرَ  ّهللاُ  ُیْحكم: عباس ابن قال •

 

 ہے برات بش مراد سے رات اس ■

 ذکر کو قول اس جہاں جہاں لیکن ہے کیا ذکر نے مفسرین بھی کو قول اس ہے، برات شب مراد سے" مبارکة لیلة" میں دخان سوره
 .ہے کیا بھی رد پر قول اس پر وہیں ہے کیا

 

 :ہے میں کثیر ابن تفسیر جیسے ●

 قولھ ذكرنا وقد. البراءة لیلة تسمى وأنھا شعبان، من النصف لیلة حكیم أمر كل فیھا یفرق التي اللیلة أن العروس، كتاب صاحب واختار 
 .لیلةالقدر ھي إنما الصحیح وأن علیھ والرد

 

 رواه الذي والحدیث رمضان، في أنھا القرآن نص فإنّ  النجعة، أبعد فقد عكرمة عن روي كما شعبان من النصف لیلة إنھا: قال ومن •
 وسلم علیھ هللا صلى هللا رسول إن: قال األخنس بن المغیرة بن محمد بن عثمان أخبرني الزھري، عن عقیل عن اللیث عن صالح بن عبدهللا

 یعارض ال ومثلھ مرسل حدیث فھو »الموتى في اسمھ أخرج وقد لھ ویولد لینكح الرجل إن حتى شعبان إلى شعبان من اآلجال تقطع«: قال
 [الدخان سورة تفسیر كثیر، ابن تفسیر. [النصوص بھ

 

 .شعبان من النصف لیلة ھي بل: آخرون وقال القرطبي قال •

 .القدر لیلة بھا عنى: قال من قول ذلك في القول من والصواب ●

 وذلك المباركة، اللیلة في اختالفھم نحو حكیم، أمر كلّ  فیھا ُیفرق التي اللیلة ھذه في التأویل أھل اختلف} َحِكیم أْمرٍ  ُكلُّ  ُیْفَرق فِیھا: {وقولھ •
 یولد، ومن یموت، من كلھا السنة أمر فیھا ُیْقَضى لیلةالقدر، ھي: بعضھم فقال المباركة، اللیلة على عائدة" فِیھا: "قولھ في التي الھاء أن

 .السنة أمور وسائر یذل، ومن یعّز، ومن

 :ذلك قال من ذكر

 كلّ  في لیلةالقدر! سعید أبا یا: رجل لھ فقال الحسن، عند كنت: قال كلثوم، بن ربیعة أخبرنا: قال یزید، ثنا: قال موسى، بن مجاھد حدثنا •
. مثلھا إلى ورزق وأمل أجل كلّ  هللا یقضي فیھا حكیم، أمر كل فیھا ُیفرق التي اللیلة وإنھا رمضان، كلّ  لفي إنھا وهللا، إي: قال رمضان؟

 .[الدخان سورة تفسیر القرطبي، تفسیر[

 



 [الدخان سورة تفسیر القرطبي، تفسیر. [القدر لیلة أنھا أي أصح واألّول. شعبان من النصف لیلة ھاھنا المباركة اللیلة: عكرمة وقال •

 وابن والطبري والقرطبي كثیر ابن المفسرون وكذلك والنووي، حجر ابن: المحدثون األمة علماء فھاھم الغبار، وینجلي الحق یتضح وبذلك
 غیرھا؛ ولیس القدر لیلة ھي حكیم أمر كلّ  فیھا یفرق التي اللیلة أنّ  صحیحة بأسانید والحسن وقتادة عباس ابن لسان على یقررون العربي

 .هللا على الِفْریة أعظم فقد ذلك غیر زعم فمن: فقال ذلك في التشدید إلى ذھب العربي ابن إنّ  بل

 (آمین.(اجتنابھ وارزقنا باطالً  الباطل وأرنا إتباعھ وارزقنا حقا الحق أرنا اللھم ☆

 

 ہیں ہوتے فیصلے میں رات جس ●

 .[4:الدخان} [َحِكیمٍ  أَْمرٍ  ُكلُّ  ُیْفَرقُ  فِیَھا: {تعالى قال

 یكون وما السنة، أمر الكتبة إلى المحفوظ اللوح من یفصل لیلةالقدر في: أي} َحِكیمٍ  أَْمرٍ  ُكلُّ  ُیْفَرقُ  فِیَھا: {وقولھ: "هللا رحمھ كثیر ابن قال
" السلف من واحد وغیر والضحاك، ومجاھد، مالك، وأبي عمر، ابن عن روي وھكذا. آخرھا إلى فیھا كونی وما واألرزاق، اآلجال من فیھا

 .[(7/246( العظیم القرآن تفسیر[

 

 في ال علیھ یعول حدیث شعبان من النصف لیلة في ولیس) 4/117:ج القرآن، أحكام( كتاب في العربي ابن بكر أبو القاضي قال فقد •
 اھ.....إلیھا تلفتوا فال فیھا، اآلجال نسخ في وال فضلھا،

 وسلم علیھ هللا صلى النبي أن: سعد بن راشد عن الدینوري رواه ما: اآلجال بنسخ یتعلق فیما العربي ابن إلیھا أشار التي األحادیث ومن •
 ."السنة تلك في قبضھا یرید نفس كل بقبض الموت ملك إلى هللا یوحي شعبان من النصف لیلة في: "قال

  .الضعیف قسم من والمرسل مرسل، حدیث وھذا ◇

 الرجل إن حتى شعبان إلى شعبان من اآلجال تقطع: "قال وسلم علیھ هللا صلى النبي أن: المغیرة بن محمد بن عثمان عن جریر ابن وروى •
  ."الموتى في اسمھ اخرج وقد لھ، ویولد لینكح

  .مرسل أیضاً  وھذا ◇

ا: {تعالى قولھ تفسیر في قال عكرمة عن حاتم أبي وابن المنذر وابن جریر ابن وروى • ا ُمَباَرَكةٍ  لَْیلَةٍ  فِي أَْنَزْلَناهُ إِنَّ ا إِنَّ  فِیَھا○ ُمْنِذِرینَ  ُكنَّ
 .[4-3:الدخان} [َحِكیمٍ  أَْمرٍ  ُكلُّ  ُیْفَرقُ 

  .ینقص وال فیھم یزاد فال الحاج، ویكتب األموات، من األحیاء وینسخ السنة، أمر یبرم شعبان من النصف لیلة في

 ھي ألنھا لیلةالقدر، باآلیة المراد أن على التفسیر وأئمة والتابعین، الصحابة من المفسرین وجمھور عكرمة، قول من مقطوع أثر وھذا ◇
 .القرآن فیھا نزل التي

 

 لیلةالقدر في یكون الذي والفرقان ابةالكت وھذه بھ، هللا حكم وشرعي قدري أمر كل ویكتب ویمیز یفصل: "هللا رحمھ السعدي الشیخ قال •
 هللا إن ثم وأحوالھم، وأعمالھم وأرزاقھم وآجالھم الخالئق مقادیر بھ هللا كتب الذي األول الكتاب فتطابق وتمیز تكتب التي الكتابات إحدى
 ویحفظون یكتبون كاتبین، كراما بھ كلو الدنیا، إلى خروجھ بعد وكلھم ثم أمھ بطن في وھو العبد على سیجري ما تكتب مالئكة وكل قد تعالى
". بخلقھ تعالى واعتنائھ حفظھ، وإتقان حكمتھ، وكمال علمھ تمام من ھذا وكل السنة، في یكون ما لیلةالقدر في یقدر تعالى إنھ ثم أعمالھ، علیھ

 (771: ص السعدي، تفسیر(

 

 [1:القدر} [القدر لیلة في أنزلناه إنا: {تعالى قال فیھا، أُنزل الكریم القرآن أن وتعظیما بركة اللیلة ھذه زاد مما إن ●



 العباد یقدر ال عامة، رحمة العباد بھا هللا ورحم لیلةالقدر، في رمضان في بإنزالھ ابتدأ تعالى، هللا أن وذلك: "هللا رحمھ السعدي الشیخ قال •
 (931:ص السعدي، تفسیر". (شكرا لھا

 

 دیوبند دارالعلوم حدیثال شیخ صاحب پالنپوری احمد سعید مفتی ■
 شب میں آیات ابتدائی کی دخان سوره اور نہیں تذکره کا اس میں کریم قرآن ہے، سے احادیث ضعیف صرف ثبوت کا برات شب اور
 آسمان سے محفوظ لوح کریم قرآن کہ لئے اس ہے غلط وه ہیں کرتے فٹ پر برات شب کو آیات ان جو مقررین بعض. ہے ذکر کا قدر
 (3/115: ج االلمعی، تحفہ۔ (نہیں میں برات شب ھے، ہوا نازل میں ةالقدرلیل پر دنیا

 کالم خالصہ

 القدر لیلہ وه ہاں کے مفسرین جمہور ہیں جاتے کئے معامالت کے تقسیم  کی رزق یا ہیں جاتے لکہے تقدیر میں جس رات عظیم وه
 ہے ہوتا معلوم حراج قول یہی اور رات پندرہویں کی شعبان کہ نہ ہے رات کی رمضان یعنی

 《اعلم وهللا》

 

 《اخونزاده عبدالباقی: کتبھ》

  



 ) 2 نمبر قسط( 36 نمبر سلسلہ نبیہاتت
 

 روایات متعلق کے برات شب
 

 باب اس اور ہیں ضعیف سے لحاظ کے سند سب یہ کہ ہے اتفاق کا علماء پر سب ان ہیں وارد روایات جتنی میں بارے کے رات اس
 راجح جبکہ ہے، دیا قرار موضوع اور جدا ضعیف کو روایات ان نے محدثین بعض البتہ نہیں، موجود وایتر السند صحیح کوئی میں
 .ہے نہیں گھڑت من اور موضوع مضمون یہ بالکلیہ لیکن ہیں موجود بھی جدا ضعیف میں روایات کہ ہے یہ بات بہتر اور

 

 تحقیق کی روایات ■
 

 إال خلقـھ لجمیع فیغفـر شعبان النصف لیلة خلقھ إلى هللا یطلع: "قال أنھ وسلم علیھ هللا صلی النبي عن عنھ هللا رضی جبل بن معاذ عن .1
 ."مشاحن أو مشــرك

 .ہیں فرماتے مغفرت کی سب کے پرور کینہ اور مشرک سوائے اور ہیں فرماتے نظر طرف کی مخلوق اپنی میں برات شب تعالی هللا

 .(481ص ،12ج( صحیحــــھ فـي حّبان ابن أخـرجھ -

 .(108ص ،2ج( الكبیر المعجم في والطبراني -

 .(397ص ،7ج( األوسط المعجم وفي -

 (415ص ،7ج( اإلیـمــــــان شـعب في والبیھـقي -

 بن معاذ عن یخامر بن مالك عن مكحول عن األوزاعي عن حماد بن عتبة خلید أبي طـریق من) 191ص ،5ج( الحـلیھ في نعیم وأبو -
 .جبل

 .بالتحدیث یصرح ولــــــــم عنعن وقــد مدلس؛ وھـو الشامي مكحول فیھ ضعیف؛ سنـده ذاوھ: قلت ♤

 ومسروق، الخوالني، مسلم كأبي لقیھم، أحسبھ وما التابعین، قدمـاء من طائفة عن أیضاً  روى): 156ص ،5ج( السیر في الذھبي قال -
 .یخامر بن ومالك

 :علتان ولھ ضعیف سنده وھذا ♤

 .ومكحول ثوبان ابن بین نقطاعاال: األولى ○

 .تقدم كما مدلس الشامي مكحول: الثانیة ○

 عن ثوبان ابن وعن مكحول عن األوزاعي عن القاري خلید أبو رواه حدیث عن أبي سألت): 173ص2ج( العلل في حاتــم أبي ابن قال -
 لیلـــةالنصف وتعالـــى تبارك هللا یطلع: "وسلم علیھ هللا صلی هللا رسول قال: قال جبل بن معاذ عن یخـــــــامر بن مــالك عن مكحول عن أبیھ
 ."خلقھ الى شعبان من

 اھـ)....اإلسناد بھذا منكر حدیث ھذا: أبي قال

 کی ان ہوتی سنی بھی نہیں روایت سے راویوں جن اور ہے مدلس راوی یہ ہے، شامی مکحول وجہ کی ضعف کے روایت اس ◇
 .ہے کرتا نسبت سے" عن" طرف



 

 .عنھ هللا رضی طالب أبى بن علي حدیث أما .2

 (444ص1ج( سننھ في ماجة ابن أخرجھ -

 .(306ص( األمالي في بشران وابن -

 .(407ص ،7ج( اإلیمــان شعــب في والبیھـقي -

 .(122ص( األوقـــــات فـضائل وفي -

 .(107ص ،33ج( الكمــال تھذیب في والمــزي -

 .(38ص( الـدعاء في الترغیب في المقدسي وعبدالغني -

 معاویة عن محمـد بن إبراھیم عـن سبرة أبي بن محمــــد بن عبدهللا بن بكر أبي عـن طـرق مـن) 259ص ،1ج( الفردوس في والدیلمي -
 نھارھا ـــــواوصوم لیلھا فقوموا شعبان من النصــف لیلـة كانت إذا: "بلفظ مرفوعـــاً  طالب أبي بن علي عـن أبیــھ عـن جعفر بن عبدهللا بن
 فأعافیـھ، مبتلى مـن أال فأرزقــھ، مسترزق مـن أال لــھ؟ فأغفر لي مستغفـر من أال فیقول الدنیا، سماء إلى الشمس لغروب فیھا ینزل هللا فإن
 ."الفجـــر یطلع حتى كــذا، أال كـذا أال

 عبادت کو رات تو ہو رات کی شعبان پندره بج کہ فرمایا نے السالم علیہ حضور کہ ہے روایت سے عنہ هللا رضی علی حضرت
 .آخره الی.... ہیں التے تشریف پر دنیا آسمان وقت کے مغرب العزت رب هللا کیونکہ رکھو روزه کو دن اور کرو

 :علتان ولھ موضوع سنده وھذا: قلت ♤

 .سبرة أبي بن محمد بن عبدهللا بن أبوبكر: األولى ○

 .ویكذب الحدیث یضع انكــ بشيء، لیس: أحمــد عنــھ قال -

 .الحدیث منكـر: المدیني وابن البخـاري وقال -

 .الحدیث متـــروك: النسائي وقال -

 .بالوضع رموه: حجر ابن وقال -

 .األسلمي أبوإسحاق یحیى أبي بن محمد بن إبراھیم: الثانیة ○

 .وأبوحاتم معین وابن حّبان وابن القطان سعید بن یحیى كذبـھ -

 .والناس المبـارك ابن تركـھ جھمي قـدري: يالبخار وقال -

 .(9ص ،8ج( للبخاري الكبیر التاریخ انظر -

 (12ص ،33ج( للمزي الكمال وتھذیب -

 .(4ص ،3ج( للفسوي والتاریخ والمعرفـــة -

 .(370ص ،14ج( للخطیب بغـداد وتاریخ -

 .(147ص ،3ج( حبان البن والمجروحین -

 .(503ص ،4ج( للـذھبي اإلعتـدال ومیزان -

 .(275ص ،3ج( لھ والكاشف -



 .(455ص ،7ج( حجــــر البن المیزان ولسان -

 .(294ص6ج( لھ والتھذیب -

  .فقط سبرة أبي بن محمد بن عبدهللا بن بكــــــــر بأبي) 446ص ،1ج( الزجاجة مصباح في البوصیري وأعلھ: قلت •

 إذا: "علي حدیث من ماجة والبن باطل حدیث شعبـــان مـن النصف لیلة صالة حدیث): 157ص ،1ج( المغني في العراقي الحافظ وقال •
 ."نھارھا وصوموا لیلھا فقوموا شعبان مـــن النصف لیلـــــة كانت

 أھـ.... ضعیف وإسناده

 .موضوع: وقال) 752( الجامع ضعیف في األلباني وأورده •

 .تھا ابنات روایات گھڑت من راوی یہ اور ہے سبره ابن میں روایت اس ◇

 

 :ہیں طرق تین کے روایت اس عنھا، هللا رضي عائشة حدیث وأما .3

 

 .عنھا الزبیر بن عروة .1

 (116ص3ج( سننھ في الترمذي أخرجھ -

 .(444ص1ج( سننھ في ماجـة وابن -

 .(109ص6ج( المصنف في شیبـــــة أبي وابن -

 .(66ص2ج( المتناھیة العلل في الجوزي وابن -

 عائشة عن الزبیر بن عروة عن كثیر أبي بن یحیى عن أرطـــاة بن الحجاج طــریق من) 408ص7ج( اإلیمان ــــــبشعـ في والبیھقي -
 علیك هللا یحیف أن تخافین أكنت: فقال السماء الی رأسھ رافع بالبقیع ھو فإذا لیلة ذات وسلّم علیھ هللا صلى هللا رسول فقدت" بلفظ مرفوعـــاً 

 إلى شعبان من النصف لیلة ینزل عزوجـــل هللا ان: قال. نسائك بعض أتیت أنك ظننت ولكني هللا؛ یارســــول كماذل: قالت ورسولـــھ؟
 .(كلب غنم شعر عدد من ألكثر فیغفر الدنیا، السمــــــاء

 نکلی میں تالش کی آپ میں اور پایا نہ پر بستر کو السالم علیہ حضور نے میں جب کہ ہیں فرماتی عنھا هللا رضی عائشہ حضرت •
 بنو تعالی هللا آج! عائشہ اے کہ فرمایا اور تھے کھڑے کر اڻھا نظر طرف کی آسمان میں بقیع السالم علیھ آپ کہ دیکھا نے میں تو

 .ہیں کرتے مغفرت کی لوگوں زیاده سے بالوں کے بکریوں کی کلب

 

  :موضعین في منقطع ساقط سنده وھذا: قلت ♤

 .كثیر أبي بن ویحیى طاةأر بن الحجاج بین: األول ○

 .كثیر أبي بن یحیى من یسمع لم أرطاة بن الحجاج: البخــــاري قال -

 .منھ یسمع ولم كثیر أبي بن یحیى عن یرســــــل كان: العجلي وقال -

 .الزبیر بن عروة و كثیر أبي بن یحیى بین: الثاني ○

 .عروة من یسمع لم كثیر أبي بن یحیى: والمزي وأبوحاتم وأبوزرعــــــة البخــاري قال -

 .(الحدیث ھذا یضعف -البخـــاري أي- محمد سمعت): (117ص ،3ج( سننھ في الترمذي وقال -



 

 متابعات کے روایت ■

 .بھ عنھ عروة بن ھشام علیھ كثیر بن یحیى وتابع .1

 .(67ص ،2ج( المتناھیة العلل في الجوزي ابن أخرجھ -

  األمـــــالي في حجــــر وابن -

 .(120ص( لمطلقةا

 .(194ص( الدعاء في والطبراني -

  .بھ مرفوعاً  عائشة عن ابیھ عن عــروة بن ھشـام عن كریمة أبي بن سلیمـان طــریق مــن) 155ص( النــــزول في والــدارقطني -

 .كریمـة أبي بن سلیمــان فیھ الن ساقط سنده وھذا ♤

 .مناكیر أحادیثھ عامـــة: عدي ابن عنـھ قال -

 .الحدیث ضعیف: حـــاتم أبو وقال -

 .منھا كثیر على یتابع ال بمناكیـــــر یحدث: العقیلي وقال -

 

 .عنھا ملیكة أبي بن عبدهللا .2

 ملیكة أبي بن عبدهللا عن عجالن بن عطاء عن الصلت بن سعــــــد طـریق من) 69ص2ج( المتناھیــة العلل في الجــوزي ابن أخـرجــھ •
 .بھ عنھا

 .المصــــــري الحنفي العطار عجالن بن عطاء فیھ الن جداً  واهٍ  سنده ھذاو ♤

 .كذاب: والجوزجاني والفالس معین أبن عنھ قال -

 .الحدیث منكر: وأبوحـاتم البخاري وقال -

 .بشيء لیس: داود وأبو المـدیني أبن وقـال -

 

 .عنھا الحارث بن العالء .3

 عنھا الحارث بن العالء عن صالح بن معاویة حدثنا: قال وھب بن عبدهللا طریق من) 415ص7ج( اإلیمــان شعب في البیھقي أخرجھ •
 .بھ

  .عنھا هللا رضي وعائشة الحارث بن العالء بین منقطع سنده وھذا: قلت ♤

 .عائشة من یسمع لم العالء أن یعني جید، مرســـــــــل: البیھقي قول على تعلیقا المنذري قال •

 .ضعیف فاإلسناد سنوات بثمــــــــــــان عنھا هللا رضي عائشة وفاة بعد ولد العالء ألن قال اكم وھو: قلت □

 .(248ص ،4ج( عــــــدي البن والكامل •

 .(221ص ،2ج( للذھبي اإلعتدال ومیزان -



 .(102ص3ج( حجر البن المیزان ولسان -

 .(476ص ،6ج( للبخــاري الكبیــــر التاریخ انظر -

 (94ص ،20ج( للمـزي لكمالا وتھذیب -

 .(496ص ،3ج( الترمذي وسنن -

 .(129ص ،2ج( حّبان البن والمجروحین -

 .(193ص( للنسـائي والمتروكین والضعفــــــــــــــــاء -

 .(75ص ،3ج( للذھبي اإلعتدال ومیزان -

 

 میں درجہ ضعیف روایت یہ نفسھ فی لیکن ہیں موجود وجوہات کی ضعف میں طرق تمام لیکن ہیں طرق مختلف کے روایت اس ●
 .ہے ثابت

 

 .عنھما هللا رضي عمرو بن عبدهللا حدیث وأما .4

 عبدهللا عن الحبلي عبدالرحمــن أبي عن عبدهللا بن حي حدثنا: قال لھیعة بن عبدهللا طــریق من) 197ص ،6ج( المسند في احمد أخــرجھ •
 ."نفس وقاتل مشاحـن الثنین اال لعباده فیغفـــر شعبـــــــان من النصف لیلــة خلقھ الى وجل عز هللا یطلع: "بلفظ مرفوعــــــاً  عمـرو بن

 میں رات اس العزت رب هللا کہ فرمایا نے السالم علیہ حضور کہ ہے کہتے عنھما هللا رضی عاص بن عمرو بن عبدهللا حضرت •
 .کے پرور ہکین اور والے کرنے خودکشی سوائے ہیں فرماتے مغفرت کی مخلوق تمام

 :علتان ولھ جداً  ضعیف سنده وھذا ♤

 .المصــــري الحضرمي لھیعـة بن عبدهللا: األولي ○

 .والدارقطني والنسائي معین وابن وأبوحـــاتم أبوزرعـة ضعفـھ -

 .شیئاً  یراه ال سعید بن یحیي كان: البخـــــاري وقال -

 .بھ یحتج أن ینبغي وال حدیثھ على نور ال: الجوزجان وقال -

 .(134ص( للبخـاري الصغیر الضعفـاء انظر -

 .(135ص( للنسائي والمتروكیـن والضعفـاء -

 .(475ص ،2ج( للذھبي اإلعتـدال میزان -

 .(272ص ،3ج( حجــــــــــــــر البن والتھذیب -

 .المعــــافري شریح بن عبدهللا بن حي: الثانیة ○

 .مناكیر أحادیثھ: أحمد عنھ قال -

 .نظر فیھ: بخاريال وقال -

 .بالقوي لیس: النسائي -

 .متروك: مرة وقال -



 :میں روایت اس

 کو روایات کی اس محدثین بعض ہے، راوی فیہ متنازعہ سے سب کا الرجال اسماء شاید جو ہے راوی ایک" لھیعة بن عبدهللا" .۱
 .ہیں کرتے قبول بعض اور ہیں کرتے رد مطلقا

 .ہیں راوی ضعیف کہ جو ہے" معافریال عبدهللا بن حی" راوی دوسرا .۲

 

 .عنھ هللا رضی األشعري موسى أبي حدیث وأما .5

 .(445ص1ج( سننـھ في ماجــة ابن أخـرجھ -

 .(309ص9ج( الكمــــــال تھذیب في والمزي -

 أبیھ عن عزرب بن ـنعبدالرحمـــــ بن الضحاك عن سلیم بن الزبیر عن لھیعة ابن طــریق من) 132ص( األوقات فضائل في والبیھقي -
 .بھ مرفوعاً  األشعري موسى أبي عن

 :علل ثالث ولھ ساقط سنده وھذا ♤

 .تقدم كما ضعیف وھو المصـــري الحضرمي لھیعة بن عبدهللا: األولى ○

 .(76ص3ج( للبخاري الكبیر التاریخ انظر -

 .(90ص( للنسائي والمتروكین والضعفاء -

 .(623ص ،1ج( للذھبي اإلعتدال ومیزان -

 .(47ص ،2ج( حجر البن والتھذیب -

 .دونھ ال مثلھ أو فوقھ یكون كأن بمعتبر، الحفظ السیئ توبع متى): 139ص( النظر نزھة في حجر ابن قال -

 .(153ص3ج( حاتم أبي البن والتعدیل الجرح انظـر -

 .(191ص9ج( للمزي الكمـــــــــال وتھذیب -

 .سلیم بن الزبیر: الثانیة ○

 .مجھول: حجر وابن لذھبيا عنھ قال -

 .عرزب بن عبدالرحمن: الثالثة ○

 .مجھول: حجر ابن عنھ قال -

 ضعیف بھی روایت یہ سے وجہ کی ہونے راوی مجھول عزرب بن عبدهللا اور سلیم بن زبیر عالوه کے لھیعة ابن میں سند اس ◇
 .ہے

 

 .عنھ هللا رضی الصدیق بكر أبي حدیث وأما .6

 .(535ص6ج( الكامـل يف عـدي أبن أخـــرجھ -

 .(66ص2ج( المتناھیــــــــــة العلل في الجـوزي وابن -

 .(412ص7ج( اإلیمان شعـب في والبیھقي -



 .(127ص ،4ج( السنة شرح في والبغـوي -

 .(227ص7ج( التفسیر وفي -

 أبي بن المصعب عن عبدالملك بن عبدالملك عن الحارث بن عمرو عن وھب بن عبدهللا عن طرق من) 207ص1ج( المسند في والبزار -
 السمــــــاء الى شعبان من النصف لیلـــة ثناؤه جل هللا ینزل: "بلفظ مرفوعاً  بكر أبي عن أبیھ عن أو عمھ عن محمــد بن القاسم عن الذئب
 ."باہلل مشركاً  أو شحناء قلبھ في أنسان اال نفس لكل فیغفر الدنیا

 فرماتے مغفرت کی سب میں رات اس تعاٰلی هللا کہ فرمایا نے السالم علیہ آپ کہ ہیں ےفرمات عنہ هللا رضی صدیق ابوبکر حضرت •
 .کے پرور کینہ اور مشرک سوائے ہیں

 .(67ص2ج( للذھبي اإلعتدال میزان انظر -

 .(335ص( حجر البن والتقریب -

 .(590ص( حجر ألبن التقریب انظر -

 .(322ص ،2ج( للذھبي اإلعتدال میزان انظر -

 .(560ص2ج( حجــر البن تھذیبوال -

 .(457ص( لھ والتقریب -

 :علتان ولھ منكر سنده وھذا: قلت ♤

 .عبدالملك بن عبدالملك: األولى ○

 .نظـر فیـھ: البخـــاري عنھ قال -

  .علیھ یتابع ماال یروي جداً  الحدیث منكر: حّبـــان ابن وقال -

 .أخبار من بھ أنفرد ما ترك: أمره من فاألولى ☆

 .الذئب أبي بن مصعب: لثانیةا ○

 .مجھول ھو یعنی أعرفھ ال: حاتم أبو قال -

 .اإلسناد بھذا منكر حدیث وھو): 535ص6ج( الكامل في عدي ابن قال -

 .یثبت وال یصح ال حدیث ھذا): 66ص2ج( المتناھیة العلل في الجوزي ابن وقال -

 .ہے ہوا کالم شدید پر راویوں ونوںد الذئب بن مصعب اور عبدالملک بن عبدالملک میں روایت اس ◇

 

 .عنھ هللا رضی ھریرة أبي حدیث وأما .7

 .(67ص ،2ج( المتناھیة العلل في الجوزي ابن أخـــرجھ -

 عن األعمش عن الكوفي عبدالرحمن بن ھشام حدثنا قال غالب بن عبدهللا طـــریق من) 436ص ،2ج( األستار كشف في كما والبـــزار -
 .بھ عنھ صالح أبي

 :علتان ولھ واهٍ  سنده وھذا: قلت ♤

 .العباداني الغالب بن عبدهللا: األولى ○



 .مستور: حجر ابن عنھ قال -

 .الكوفي عبدالرحمن بن ھشام: الثانیة ○

 .تعدیالً  وال جرحاً  فیھ یذكر ولم البخاري لھ ترجم مجھول -

 .أعرفھ لم: الھیثمي وقال -

 .مجاھیل وفیھ یصح ال وھذا): 70ص ،2 ج( المتناھیة العلل في الجوزي ابن قال -

 .الکوفی عبدالرحمن بن ھشام اور العبادانی الغالب بن عبدهللا: ہیں ضعیف راوی دو بھی میں روایت اس ◇

 

 .الباھلي امامة أبي حدیث وأما .8

 عن الزبیر بن جعفر عن شریك بن المسیب حدثنا قال یوسف بن ابراھیم طریق من) 100ص ،2ج( األمـــالي في الشجري أخرجـھ •
 .بھ مرفوعاً  امامة أبي القاسم

 :علتان ولھ العنكبوت، بیت من أوھن سنده وھذا: قلت ♤

 .الشامـي الحنفي الزبیـر بن جعفـر: االولى ○

 .متــروك: سفیان بن ویعقـوب والنسائي والـــدارقطني وأبوحـــــاتم البخـــــــاري عنـھ قال -

 .شیئاً  یسـوى ال حدیثـھ یكتب ال: المـدیني بن علي وقال -

 .بشيء لیس: معین وابن أبوزرعـة وقال -

 .ہے راوی ضعیف شامی زبیر بن جعفر میں روایت اس ◇

 

 .الخشني ثعلبة أبي حدیث وأما .9

 .(356ص ،1ج( السنــة في عاصم أبي ابن أخــرجھ -

 ثعلبة أبي عن حبیب بن مھاصـــر عن حكیم بن األحوص عن بحـر بن محمـد طریق من) 493ص ،2ج( السنـــــــــة في والاللكــائي -
 ."بحقدھم الحقد وأھل الضغائن أھل ویترك للمؤمنین فیغفر خلقھ الى وجل عز هللا یطلع شعبان مـن النصف لیلـة كانت إذا: "بلفظ مرفوعــاً 

 

 .الحمصي الھمداني عمیر حكیم بن األحوص فیھ منكر، مضطرب سنده وھذا: قلت ♤

 .حدیثھ الیكتب: المدیني ابن عنـھ قال -

 .الحدیث منكـر: والدارقطني أبوحاتم وقال -

 .شیئا حدیثھ یسوى ال ضعیف: أحمد وقال -

 .عنھ یروى ال: مرة وقال -

 .المشاھیــر عن المناكیر یـروي: حّبـــــان ابن وقال -

 .ہے راوی ضعیف الحمصی حکیم بن احوص میں روایت اس ◇



 

 .مالك بن فعو حدیث وأما .10

 قال -داود بن عبدالغفار یعني- الحــــراني أبوصالح حدثنا قال منصور بن أحمـد طــــــــریق مـن) 186ص7ج(المسند في البزار أخــرجھ
 .بھ عنھ مرة بن كثیر عن نسي بن عبادة عن أنعم بن زیاد بن عبدالرحمـــــــن عن لھیعة بن عبدهللا حدثنا

 :علتان ولھ جداً  ضعیف سنده وھذا: قلت

 .تقدم وقد ضعیف الحضـرمي، لھیعـة بن عبدهللا: األولى ○

 .األفـریقي أنعـم بن زیاد بن عبدالرحمــن: الثانیة ○

 .بشيء لیس: أحمــد عنـھ قال -

 .حجـر وابن حــــاتم وأبو زرعـة وأبو والنسائي الـدارقطني معین ابن وضعفـھ -

 .الحدیث أھل عند ضعیف: الترمذي وقال -

 .(ضعیف إسناده: (وقال) 212ص ،2ج( البزار زوائد مختصر في حجر ابن وأورده

 .ہے راوی ضعیف افریقی زیاد بن عبدالرحمن میں روایت اس ◇

 

 کالم خالصہ ▪

 تمام اپنے سب وه ہیں ہوئی وارد روایات بھی جتنی میں بارے کے رات پندرہویں کی شعبان کہ ھے اتفاق پر بات اس کا محدثین تمام 
 .پہنچتی نہیں تک درجے کے صحت روایت بھی کوئی اور ہیں ضعیف سمیت طرق

 :وجہ کی اختالف ¤

 حدیث صحیح کسی عمل وه جب جائے کیا وقت اس عمل پر روایت ضعیف کہ ہے کہتی یہ جو ہے ایسی جماعت ایک کی محدثین .۱
 ہی ثبوت کوئی کا رات اس لہذا نہیں، بتثا سے روایت صحیح بھی کسی تخصیص اور فضیلت کی برات شب جبکہ ہو، ثابت سے
 .نہیں

 صحیح کسی مضمون کا اس کہ جب ہے جاتا کیا رد وقت اس کو حدیث ضعیف کہ ہے یہ رائے کی جماعت دوسری کی محدثین .۲
 یںنہ ڻکراؤ انکا سے روایت صحیح کسی لیکن ہیں کمزور سے طرق تمام اپنے روایات تمام اگرچہ پر یہاں ہو، ڻکراتا سے روایت

 .ہے جاسکتا کیا عمل پر اس لہذا ہوتا،

 .ہیں کرتی واضح ضرور قدر کسی کو اہمیت کی رات اس باوجود کے ضعف اپنے روایات تمام یہ بہرحال

 

 《اعلم وهللا》

 

 《اخونزاده عبدالباقی: کتبھ》

0333-8129000 

  



 )3 نمبر قسط(  36 نمبر سلسلہ تنبیہات
 

 وأقوال اعمال علقمت کے رات اس کے امت اکابرین
 

 یعنی رات اس دین بزرگان اور فقہاء ہمارے کہ ہیں فرماتے ہیں سے میں مدینہ اہل اور تابعین تبع کہ جو اسلم بن زید بن عبدالرحمن
 .تھے دیتے نہیں فضیلت خاص کوئی کو شب پندرہویں کی شعبان

 

 النصف لیلة إلى یلتفتون فقھائنا وال مشیختنا من أحداً  أدرك لم): "لمدینةا أھل من التابعین أتباع من وھو( أسلم بن زید بن الرحمن عبد قال □
 ما في صحیح بإسناد وضاح ابن أخرجھ ،"اللیالي من سواھا على فضالً  لھا یرى وال مكحول حدیث یذكر منھم أحداً  ندرك ولم شعبان، من
  .(119 رقم(  البدع في جاء

 

 زیاد کہ کیا عرض سے ان نے کسی ہے؛ ہوتا شمار کا ان میں مدینہ فقہائے اور ہیں سے میں تابعین اکابر کہ جو ملیکہ ابی ابن ●
 الڻھی اسکو میں تو دے کہہ بات ایسی سامنے میرے وه اگر کہ فرمایا تو ہیں کہتے رات برابر کے قدر شب کو رات اس النمیری

 .مارونگا سے

 كأجر أْجُرھا شعبان من النصف لیلة إن: یقول النمیري زیاداً  إن: لھ وقیل ،)المدینةب وفقھائھم التابعین ِجلّة من وھو( ُملیكة أبي ابن وقال □
 .بھا لضربتھ عصاً  یدي وفي ذلك یقول سمعتھ لو: فقال القدر، لیلة

  .صحیح بإسناد) 120 رقم( البدع في جاء ما في وضاح وابن ،)7928 رقم( المصنف في الرزاق عبد أخرجھ •

 

 پر دنیا آسمان کہ دیا جواب تو ہیں التے تشریف پر دنیا آسمان العزت رب هللا رات اس کہ گیا پوچھا سے هللا رحمہ مبارک بن عبدهللا
 .ہے تخصیص کیا کی رات اس تو ہیں التے تشریف رات ہر تعالی هللا تو

 أخرجھ" لیلة كل في ینـزل! النصف؟ ةلیل! ضعیف یا: "للسائل قال شعبان من النصف لیلة اإللھي النـزول عن المبارك بن هللا عبد سئل ولما
 .(92 رقم( السنة أھل اعتقاد في الصابوني عثمان أبو

 

 رات اس کیلئے عبادت سے جس نہیں روایت مضبوط ایسی کوئی متعلق کے شعبان نصف کہ تھے فرماتے العربی ابن ابوبکر قاضی
 .ہیں ہوتے فیصلے کے موت زندگی میں رات اس کہ ہو ہوتی ثابت بات یہ یا ہو ہوتی ثابت تخصیص کی

 

 :هللا رحمھ العربي ابن بكر أبو القاضي قال □

لُ  حدیث شعبان من النصف لیلة في ولیس"  .انتھى" إلیھا تلتفتوا فال فیھا، اآلجال نسخ في وال فضلھا، في ال علیھ، ُیعوَّ

 .(4/117" (القرآن أحكام"

 

 اس دین بزرگان جیسے عامر بن لقمان مکحول معدان بن خالد جیسے عینتاب شامی کہ ہیں لکھتے میں کتاب اپنی رجب ابن عالمہ •
 .تھے دیتے ترغیب کی اس کو لوگوں اور تھے کرتے تعظیم کی رات



 ولقمان ومكحول، معدان، بن كخالد الشام، أھل من التابعون كان شعبان من النصف ولیلةُ ) : "263( المعارف لطائف في رجب ابن وقال □
 .وتعظیمھا فضلھا الناس یأخذ وعنھم العبادة، في فیھا ویجتھدون عّظمونھایُ  وغیرھم عامر بن

 روایات اکثر کی برات شب جو شامی مکحول کیونکہ ہیں روایات اسرائیلی تر زیاده بنیاد کی فضائل ان کہ ہیں لکھتے بعد کے اس
 تسلیم کو باتوں ان نے حضرات کچھ سے وجہ کی ہونے اسرائیلیات لہذا تھے، کرتے لیا روایات سے أحبار کعب وه ہیں راوی کے
 .کیا انکار کا اس نے بعض اور کیا

 

 على ووافقھم منھم قبلھ من فمنھم ذلك، في الناس اختلف البلدان في عنھم ذلك اشتھر فلما إسرائیلیة، آثار ذلك في بلغھم إنھ: قیل وقد ¤
 الرحمن عبد ونقلھ ُملیكة، أبي وابن عطاء منھم الحجاز أھل من العلماء كثرأ ذلك وأنكر وغیرھم، البصرة أھل ُعّباد من طائفة منھم تعظیمھا

 .المدینة أھل فقھاء عن أسلم بن زید بن

 

 :قول کا مالک أمام ■

 ."بدعة كلّھ ذلك: وغیرھم مالك الق

 أكثر مرجع وھو(  الشامي الً مكحو أن من لھ، یشھد ما وجُدت فقد اإلسرائلیات إلى اللیلة ھذه تعظیم مرجع أن من رجب ابن قول وأما □
-162(  للدارقطني النـزول كتاب في تراه كما األحبار؛ كعب عن الوجوه بعض في عنھ الحدیث ھذا ُروي قد)  سبق كما الحدیث طرق
 .(264(  أیضاً  المعارف لطائف وانظر ،)88 رقم 168 ،164

 

 حنبل بن احمد أمام ■

 .نہیں ثابت متعلق کے رات اس بات واضح کوئی سے حنبل بن احمد امام

  ."شعبان من النصف لیلة في كالم أحمد لإلمام ُیعرف وال): "264( المعارف لطائف في رجب ابن ونقلھ

 

 فضیلت کی رات اس اوزاعی امام فقیھ شامی لیکن ہے عمل اور رائے کی اکابرین شامی تر زیاده چونکہ میں فضیلت کی رات اس •
 .تھے کرتے انکار کا

 إحیاء تخریج في الزبیدي عنھ ونقلھ السبكي، ذكره فیما األوزاعي، اإلمام الشام فقیھ ذلك في خالفھم فقد اللیلة، لھذه الشام أھل متعظی وأما □
  (263( المعارف لطائف في أیضاً  رجب ابن ذكره وفیما ،)1/5211(  الدین علوم

 

 قول کا شافعی امام ■

 امام ہی نہ اور کو عبادت اجتماعی کہ نہ پر طور کے عبادت انفرادی لیکن تھے جھتےسم بہتر کو رات اس بھی هللا رحمہ شافعی امام
 .فرمائی ذکر دلیل کی ہونے مستحب نے شافعی

 .االستحباب ذلك دلیل الشافعي یذكر ولم لھا، باالجتماع یكون ذلك أن یذكر لم لكن ،)1/231( األم في كما إحیاَءھا، فاستحب الشافعي أما □

 

 قول کا احناف ■

 ہیں لکھتے مصری نجیم ابن عالمہ لیکن گذرا نہیں سے نظر قول واضح کوئی کا هللا رحمہ ابوحنیفہ امام

 .نہیں درست عمل کا بنانے ترتیب کی رات اس میں مساجد پر طور اجتماعی لیکن ہے مستحب کرنا عبادت کو رات اس کہ



 

 كما شعبان من النصف ولیلة الحجة ذي عشر ولیالي العیدین ولیلتي رمضان من العشر لیالي إحیاء المندوبات ومن: الحنفي نجیم ابن قال □
 ویكره غالبھ، یراد أن ویجوز االستیعاب وظاھره قیامھ اللیل بإحیاء والمراد مفصلة والترھیب الترغیب في وذكرھا األحادیث بھ وردت

 .المساجد في اللیالي ھذه من لیلة إحیاء على االجتماع

 

 البتہ نہیں، درست جماعت کی نوافل اجتماعی" کہ ہے لکھا میں" القدسی حاوی" کتاب مشھور اور ایک کی حنفی فقہ طرح اسی ●
 سے اس ہے ثابت میں رات بھی کسی فضیلت کی نمازوں بھی جتنی اور ہے جاسکتی کرائی جماعت کی تراویح میں رمضان صرف

 .نہیں عبادت اجتماعی ہے، عبادت انفرادی مراد

 النصف ولیلة القدر كلیلة الشریفة األوقات في الصلوات من روي وما التراویح غیر بجماعة تطوع یصلي وال: القدسي لحاويا في قال  □
 ) رجب في تفعل التي الرغائب صالة على االجتماع كراھة یعلم ھنا ومن فرادى، تصلى وغیرھا والجمعة وعرفة العید ولیلتي شعبان من
). 

 

 .چاہیئے کرنی عبادت نفلی میں رات اس کہ ہیں فرماتے شامی عالمہ •

 

 من النصف لیلة وإحیاء أي والنصف عیداألضحى، ولیلة عیدالفطر لیلة أي بالتثنیة لیلتي األولى العیدین لیلة وإحیاء: عابدین ابن قال □
 .( ) شعبان

 

 کرنا اجتماعات میں مسجدوں کیلئے اس یکنل چاہیئے کرنی عبادت میں جن کہ ہیں ایسی راتیں چند کہ ہیں فرماتے شرنباللی عالمہ ●
 .نہیں درست

 شعبان من النصف ولیلة الحجة ذي عشر ولیالي العیدین لیلتي وإحیاء رمضان من األخیر العشر لیالي إحیاء وندب: الشرنباللي قال □
 .( ) المساجد في اللیالي ھذه من لیلة إحیاء على االجتماع ویكره

 

 اقوال کے دیوبند اکابرین ▪

 

 :فرمایا میں بیان ایک اپنے متعلق کے برأت شب نے علیھ هللا رحمة شہید لدھیانوی یوسف محمد موالنا حضرت العصر حکیم *

 سب پڑھنا نماز کرو، تالوت کی کریم قرآن اور کرو عبادت سکے ہو ممکن تک جہاں تو ایک ہیں، کام دو کے کرنے میں رات اس
 ہو سکتے گذار بھی وقت جتنا میں یاد کی هللا غرضیکہ۔ ہے جائز بھی یہ تو چاہو پڑھنا تتسبیحا کر بیڻھ اگر لیکن ہے، افضل سے

 عبادت سکے ہو ممکن جہاں کہ یہ ایک تو لو، پڑھ ضرور ساتھ کے جماعت نماز کی فجر سوجاؤ، تو ہو تقاضا کا سونے باقی گذارو،
 طرف کی اس جائے؟ مانگا کیا جائے، مانگا سے تعالیٰ  هللا کچھ ہے، رات کی مانگنے یہ کہ یہ دوسرے اور جائے، گذارا وقت میں

 اور مانگو، رزق سے تعالیٰ  هللا دوسرے مانگو، بخشش سے تعالیٰ  هللا تو ایک: ہے فرمایا اشاره نے وسلم علیہ هللا صلی هللا رسول
 اصالحی۔ (لو اور کھولو چاہے جتنا یں،ہ دی دے میں ہاتھ تمہارے کنجیاں نے تعالیٰ  خدا لیجئے مانگو، عافیت سے تعالیٰ  هللا تیسرے
 صاحب عثمانی تقی فتیم) فضیلت اور حقیقت کی برات بش (۵۶۸۲ مواعظ

 ء2010 اگست البالغ ماہنامہ: از ماخوذ

 



 :حقیقت کی فضیلت کی برات شب ■

 کرام صحابہ دس کہ ہے یہ حقیقت نہیں، ثابت سے حدیث فضیلت کوئی کی اس کہ ہے غلط بالکل کہنا یہ میں بارے کے برات شب
 بعض سے میں ان فرمائی،  بیان فضیلت کی رات اس نے ملسو هيلع هللا ىلص کریم نبی میں جن ہیں مروی احادیث سے اجمعین علیہم هللا رضوان
 کہ دیا کہہ یہ نے علماء بعض سے وجہ کی ہونے کمزور کے احادیث ان اور ہیں کمزور کچھ بیشک سے اعتبار کے سند احادیث

 کمزور سے اعتبار کے سند روایت ایک اگر کہ ہے فیصلہ یہ کا فقہاء اور محدثین حضرات لیکن ہے، صلبےا فضیلت کی رات اس
 دس کہ کیا عرض نے میں کہ جیسا اور ہے، ہوجاتی دور کمزوری اسکی تو ہوجائے سے احادیث سی بہت تایید کی اس لیکن ہو

 اس ہوں مروی روایات سے کرام صحابہ دس میں فضیلت کی رات جس لٰہذا ہیں موجود روایات میں فضیلت اسکی سے کرام صحابہ
  ۔ہے غلط بہت کہنا اصل بے اور بےبنیاد کو

 

 :عبادت میں برات شب ■

 فضیلت کی رات اس بھی میں اس کادور، تابعین تبع دور، کا تابعین دور، کا کرام صحابہ یعنی ہیں خیرالقرون جو کے مسلمہ امت
 یا کہنا، بدعت کو اس لٰہذا ہیں، رہے کرتے اہتمام خصوصی کا عبادت میں رات اس لوگ ہے، رہا اتاج کیا اہتمام کا اڻھانے فائده سے

 ثواب و اجر باعث کرنا عبادت میں رات اس ہے، رات والی فضیلت یہ کہ ہے یہی بات صحیح نہیں، درست کہنا بےاصل اور بےبنیاد
 ۔ہے اہمیت خصوصی اسکی اور ہے

 

 :نہیں مقرر طریقہ خاص کوئی کا عبادت ■

 جیسے جائے، کی عبادت سے طریقے فالں کہ نہیں مقرر طریقہ خاص کوئی کا عبادت میں رات اس کہ ہے درست بات یہ البتہ
 ہے، جاتی پڑھی نماز سے طریقے خاص اس میں برات  ِشب کہ دیا کہہ یہ کر گھڑ طریقہ ایک سے طرف اپنی نے لوگوں بعض
 وغیره، وغیره جائے پڑھی مرتبہ اتنی سورت فالں میں رکعت دوسری جائے، پڑھی مرتبہ نیات سورت فالں میں رکعت پہلی مثالَ◌َ 
 نماز نفل جائے، دی انجام میں رات اس وه ہوسکے قدر جس عبادت نفلی بلکہ ہے، بات بےبنیاد بالکل یہ نہیں، ثبوت کوئی اسکا

 لیکن ہیں جاسکتی کی میں رات اس عبادتیں ساری یہ ں،کری دعائیں پڑھیں، تسبیح ذکرکریں، کریں، تالوت کی کریم قرآن پڑھیں،
 ۔نہیں ثابت طریقہ خاص کوئی

 

 :جانا قبرستان میں برات شبِ  ■

 لے تشریف میں البقیع جنت ملسو هيلع هللا ىلص کریم نبی حضور کہ ہے یہ وه ہے ثابت سے روایت ایک جو ہے عمل اور ایک میں رات اس
 کہ لگے کرنے اہتمام کا بات اس مسلمان لئے اس گئے لے  ریفتش میں البقیع جنت میں رات اس ملسو هيلع هللا ىلص حضور چونکہ اب گئے،
 فرمایا بیان بات کی کام بڑی ایک سره هللا قدس صاحب شفیع محمد مفتی حضرت ماجد والد میرے لیکن جائیں، قبرستان میں برات شبِ 

 میں درجے اسی ہو ثابت میں درجہ جس سے ملسو هيلع هللا ىلص کریم رسول چیز جو کہ تھے فرماتے چاہیئے، رکھنی یاد ہمیشہ جو تھے کرتے
 ہے، ثابت جانا مرتبہ ایک سے ملسو هيلع هللا ىلص کریم رسول میں طیبہ حیاتِ  ساری لٰہذا چاہیئے، بڑھنا نہیں آگے سے اس چاہیئے، رکھنا اسے

 مرتبہ ایک میں زندگی اگر بھی تم لئے اس ہے مروی جانا مرتبہ ایک چونکہ گئے، لے تشریف البقیع جنت میں برات شبِ  آپ کہ
 برات شب اسکو اور سمجھنا ضروری اسکو اور کرنا، التزام کرنا، اہتمام کا جانے میں برات شب ہر لیکن ہے، ھیکڻ تو جاو چلے
 اسکو یہ ہوئی، نہیں برات شب کہ سمجھنا یہ بغیر اسکے اور سمجھنا حصہ الزمی کا برات شب اسکو اور کرنا داخل میں ارکان کے

 ۔ہے بات والی بڑھانے آگے سے درجے اسکے

 

 15  :روزه کا شعبان 

 ذخیره سارے کہ یہ وه چاہیئے، لینا سمجھ بھی اسکو ھے، کا روزے کے شعبان پندره یعنی دن والے بعد کے برات شب مسئلہ ایک
 ضعیف روایت یہ لیکن رکھو روزه دن والے بعد کے برات شب کہ ہے میں روایت ایک صرف میں بارے کے روزه اس میں حدیث

 نہیں، درست نزدیک علماءکے بعض دینا قرار مستحب یا سنت کو روزے کے شعبان پندره خاص سے جہو کی روایت اس لٰہذا ہے



 رکھنے روزه نے ملسو هيلع هللا ىلص حضور کو شعبان 29 اور 28 لیکن ہے، ثابت فضیلت کی رکھنے روزه میں مہینے کے شعبان پورے البتہ
 ساتھ کے نشاط انسان کےلئے روزوں کے ضانرم تاکہ رکھو، مت روزه پہلے روز دو ایک سے رمضان کہ ہے، فرمایا منع سے
 ۔رہے تیار

 کالم خالصہ

 فضیلت کی رات اس کہ ہے جاسکتا کہا ضرور یہ پر طور مجموعی لیکن ہیں ضعیف اگرچہ روایات  شده متعلق کے شعبان پندرہویں
  ہے ثابت

 ہر رائے کی علماء متعلق اس لہذا نہیں ثابت صحیح بات کوئی صراحتا میں بارے کے اس ہیں خصوصیات کیا میں رات اس  اب
 طبقے دوسرے وہی اور دیا قرار رات کی  تحریر کی تقدیر اسکو ہوئے دیکہتے کو روایات نے کچہ ہے رہی مختلف میں زمانے

 ہے نہیں اہمیت اتنی کوئی کی رات اس کہ ہے کیا انکار سے بات اس ہوئے دیکہتے کو ضعف کے روایات ان نے

 رزق یا تحریر کی تقدیر میں برات شب میں رائے ہماری ہے درست زیاده موقف کونسا کہ ہے جاسکتی دی رائے یہ فقط میں اس
 ہے صحیح زیاده دینا قرار کو قدر شب بلکہ نہیں درست زیاده دینا قرار رات کی تقسیم کی

 ضعیف اگرچہ جو ہیں اتروای بہی سامنے کے ان چونکہ ہے دیا قرار رات کی لکہنے کے تقدیر کو برات شب نے حضرات جن لیکن
   نہیں قول قوی کہ ہے جاسکتا کہا یہ کو قول اس لیکن ہے

 

 رکھا بغیر سمجہے سنت روزه نفلی تو ہو توفیق کی روزے جائے کی کے اجتماع اور تداعی کسی بغیر عبادت انفرادی رات سا 
 جائے

  بالصواب اعلم وهللا

  اخونزاده عبدالباقی کتبہ

0333812900 

  



 37 نمبر سلسلہ بیہاتتن
 

 اکرام کا مہمان       
 

 :سوال
 زیاده بہت وه کہ کی شکایت کی شوہر اپنے اور آئی پاس کے  ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول عورت ایک کہ ہے ہورہی عام بہت روایت یہ کل آج

 .میں داریمہمان کی ان اور کے بنا بنا کھانے ہے جاتی تھک وه اور ہے رہتا دیتا دعوت پر گھر اپنے کو دوستوں اپنے

 شوہر کے عورت اس نے ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول بعد دیر کچھ گئی؛ چلی واپس عورت وه اور دیا نہیں جواب کوئی نے ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول
 آج ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول کہ بتایا کو بیوی اپنی کر جا گھر اور ہوا خوش بہت آدمی وه" ہوں مہمان تمہارا میں آج: "فرمایا اور بلوایا کو

 سے سب اپنے گئی لگ میں کرنے تیار چیز اچھی ہر سے محنت کر لگا وقت اور ہوئی خوش بیحد یویب کی اس ہیں، مہمان ہمارے
 ۔لئے کے ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول مہمان معزز

 دیکھتی کو دروازے اس کہ کہنا سے بیوی اپنی" کہ کہا سے شخص اس نے ملسو هيلع هللا ىلص رسول  بعد کے دعوت تکلف پر زبردست اس
 نکلتے سے گھر کے ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول طرح کس کہ رہی دیکھتی اور کیا ہی ایسا نے بیوی کی اس تو"۔ جاؤنگا میں سے جس رہے

 منظر غریب و عجیب یہ اور گئے نکل باہر سے گھر بھی حشرات مہلک سے بہت اور بچھو حشرات، سے بہت پیچھے کے آپ ہی
 ۔ہوگئی بےہوش وه کر دیکھ

 طرح ہر ساتھ اپنے تو ہے جاتا مہمان سے گھر تمہارے جب ہے ہوتا یہ" کہ فرمایا نے آپ تو آئی پاس کے ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول وه جب
 محنت تم جو کہ ہے ہوتا سے وجہ اسی یہ اور ہے، جاتا لے باہر سے گھر جاندار مہلک اور آزمائشیں اور مشکالت خطرات، کے
 ."ہو کرتی مدارت خدمت کی اس کے کر

 

 تعالی باسمھ الجواب ▪
 

 واقعہ یہ میں کتاب غیرمعتبر یا معتبر بھی کسی کی حدیث ہے، واقعہ گھڑت من یہ قتدرحقی لیکن ہے گیا کیا مشھور اگرچہ واقعہ یہ
 .نہیں موجود

 :ہیں جارہی کی مشھور روایات کچھ بھی عالوه کے اس ¤

 .ہے کرتا محبت سے گھر اس تعالی هللا ہیں رہتے جاتے آتے مہمان میں گھر جس .1
 نازل بخشیں اور رحمت کی هللا پر گھر ایسے رہے، کھال لئے کے بڑے چھوڻے ہر جو ہوگا کیا اور بہتر سے گھر اس .2

 .ہیں رہتی ہوتی

 .نہیں موجود میں حدیث کتب روایات دونوں یہ ◇

 اے سے؟ انعام کس: پوچھا نے انہوں ،"ہیں نوازتے اسے تو ہیں چاہتے بھال کا کسی هللا جب: "فرمایا نے ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول .3
 ساتھ اپنے گناه کے والوں گھر ہوئے جاتے اور ہے، آتا کر لے نصیب اپنا مہمان: "مایافر نے آپ! ملسو هيلع هللا ىلص رسول کے هللا
 .ہے جاتا لے

 

 .ہیں اعتبار ناقابل سے وجہ کی ہونے کمزور انتہائی طرق تمام لیکن ہے وارد سے طرق کئی روایت یہ ◇



 

 برزقھ، ینزل الضیف: قال الھدیة؟ تلك وما: قالوا. ھدیة لھم أھدى خیراً  بقوم هللا أراد إذا: "قولھ من وسلم علیھ هللا صلى إلیھ یسنب ما أما ○
 ."البیت أھل بذنوب ویرتحل

 ثنا البزاز بالل ابن أنا حامد بن هللاَّ  عبد ثنا الصابونى أبوعثمان أخبرنا كتابة الحافظ أحمد بن الحسن أبومحمد أخبرنا: "الدیلمي رواه فقد .۱
 ."بھ أنس عن الحسن عن األعلم زیاد ثنا انحس بن معروف ثنا ماربار بن سحفویھ

 .الحدیث منكر حسان بن معروف: قلت ♤

 .منكر: عدي ابن قال -

 

 أبي بنت عزة عن سیار بن زیاد ثنا الھیصر بن على بن أیوب ثنا معدان بن أحمد بن محمد حدثنا أبوالشیخ قال: آخر طریق من رواه ثم .۲
 الھدیة؟ تلك وما! هللاَّ  رسول یا قالوا ھدیة، إلیھم أھدى خیرا بقوم هللاَّ  أراد إذا: "وسلم علیھ هللاَّ  صلى هللاَّ  رسول قال: قال أبیھا عن قرصافة

 ."المنزل ألھل هللاَّ  غفر وقد ویرتحل برزقھ ینزل الضیف: قال

 .سیار بن زیاد: قلت ♤

 .زبان بن الطیب عنھ روى: البخاري قال -

 .ثقة دونھ كان إذا مستقیمة أحادیثھ: حبان ابن قال -

 .مجھولة: قرصافة أبي بنت عزة و فیھ، ما حبان ابن توثیق وفي

 .ہے مجھول راوی نامی" عزه" میں سند اس ◇

 

 عن أسد ابن منصور عن أسد بن محمد بن الحسین عن أشكاب بن نصر بن محمد ثنا: السلمى عبدالرحمن أبي طریق من أیضا ورواه .۳
 ویرحل برزقھ یأتى الضیف: "قال وسلم علیھ هللاَّ  صلى النبي عن ذر أبي عن الخراسانى عطاء عن نجیح بن إسحاق عن عبدهللاَّ  بن أحمد

 ."ذنوبھم عنھم یمحص القوم بذنوب

 

 .الملطى یزید، أبو ویقال صالح، أبو األزدى، نجیح بن إسحاق فھو نجیح، بن إسحاق آفتھ: قلت ♤

 .كذوبھ: حجر ابن قال -

 .الناس أكذب من ھو: أحمد قال -

 .الحدیث ووضع بالكذب معروف: یحیى وقال -

 .حدیثھ یكتب ال: الفسوي یعقوب وقال -

 .متروك: والدارقطني النسائي وقال -

 

 .ہوتے نہیں داخل فرشتے کے رحمت میں اس آتا نہیں مہمان میں جس گھر وه ہر .4

 ."المالئكة تدخلھ ال الضیف فیھ یدخل ال بیت كل: "حدیث وأما ○

 .وسلم علیھ هللا صلى النبي عن لھ أصل ال فھذا



 .أصل غیر من أنس عن" الدین علوم أحیاء" في الغزالي ذكره وإنما

 

 .ہے راستہ کا جنت مہمان .5

 .(لھ وجود ال". (الجنة دلیل الضیف: "وحدیث □

 

 کا اس کہ گا ھےاڻ ایسا دن کے قیامت وه ہے کرتا محبت سے مہمان شخص جو کہ ہے قول کا عنہ هللا رضی علی حضرت .6
 .ہوگا ہوا چمکتا طرح کی چاند کے رات چودھویں چہره

 :عنھ هللا رضی علي المؤمنین أمیر وقال ○

 ھذا: ملك فیقول! مرسل نبي إال ھذا ما: فیقولون الجمع أھل فینظر لیلةالبدر، كالقمر ووجھھ قبره من ویقوم إال الضیف یحب مؤمن من ما]
 [الجنة یدخل أن إال لھ سبیل الو الضیف، ویكرم الضیف یحب مؤمن

 .لھا وجود ال التي وخرافاتھم الروافض أباطیل من كسابقھ وھذا ◇

 (ہے گھڑت من بھی یہ)

 :ہیں موجود احادیث صحیح میں بارے کے اکرام کے مہمان ■

 .(علیھ متفق". (ضیفھ فلیكرم اآلخر والیوم باہلل یؤمن كان من: "وسلم علیھ هللا صلى هللا رسول قال ●

 .کرے اکرام کا مہمان اپنے وه ہے رکھتا یقین پر آخرت اور پر هللا شخص جو □

 آخر ومثل الناس، شرور ویجتنب وجل، عز هللا سبیل في یجاھد فرسھ برأس آخذ رجل مثل الناس في ما: "وسلم علیھ هللا صلى وقال ●
 .(أحمد رواه صحیح،".(حقھ ویعطي ضیفھ یقري نعمة في باد

 اور ہو رہا کر جہاد میں راستے کے هللا جو وه ایک: نہیں کوئی واال اجر جیسا آدمیوں دو ان کہ فرمایا نے لسالما علیہ حضور □
 .ہو رہا کر نوازی مہمان جو وه دوسرا

 .(أحمد رواه حسن،". (یضیف ال فیمن خیر ال: "وسلم علیھ هللا صلى وقال ●

 .آئے نہ مہمان میں جس ںنہی خیر میں گھر اس: فرمایا نے السالم علیہ حضور □

 .(علیھ متفق". (حقا علیك لزورك إن: "وسلم علیھ هللا صلى وقال ●

 ."ہے حق پر تجھ کا مہمان تیرے" کہ فرمایا نے السالم علیہ حضور □

 

 《اعلم وهللا》

 

 《اخونزاده عبدالباقی: کتبھ》

0333-8129000 

  



 38 نمبر سلسلہ تنبیہات
 

 أسباب کے فقر     
 

 :سوال ▪
 ہے؟ حقیقت کیا کی اس شرعا ھے، ہوجاتی تنگی میں رزق سے امور ذیل درجہ کہ ہے جارہی کی عام بہت بات یہ کلآج

 

 :اسباب کے آنے غربت میں گھر ●

 

 .کرنا پیشاب میں خانے غسل = 1

 .کرنا كنگھا سے كنگھی ہوئی ڻوڻی = 2

 .کرنا استعمال سامان ھوا ڻوڻا = 3

 .رکھنا کرکٹ كوڑا میں گھر = 4

 .کرنا بدسلوکی سے داروں رشتہ = 5

 .پہننا پجامہ سے پیر بائیں = 6

 .سونا درمیان کے عشاء مغرب = 7

 .ہونا ناراض پر آنے کے مہمان = 8

 .کرنا خرچ زیاده سے آمدنی = 9

 .کھانا کر کاٹ روڻی سے دانت = 10

 .رکھنا بال کے زیرناف زیاده سے دن چالیس = 11

 .کاڻنا ناخن سے دانت = 12

 .پہننا پجامہ یا شلوار کھڑے کھڑے = 13

 .باندھنا بال کھڑے کھڑے کا عورتوں = 14

 .سینا پر جسم کپڑے ہوئے پھڻے = 15

 .سونا تک نکلنے سورج صبح = 16

 .کرنا پیشاب نیچے کے درخت = 17

 .کرنا باتیں میں الخالء بیت = 18

 .سونا الڻا = 19



 .ھنسنا میں قبرستان = 20

 .رکھنا کھال میں اتر پانی کا پینے = 21

 .دینا نہ کچھ کو سوالی میں رات = 22

 .کرنا خیاالت برے = 23

 .پڑھنا مجید قرآن کے وضو بغیر = 24

 .کرنا باتیں وقت کرتے استنجا = 25

 .كھانا کھانا بغیر دھوئے ہاتھ = 26

 .كوسنا کو اوالد اپنی = 27

 .بیڻھنا پر دروازے = 28

 .جالنا چھلکے کے پیاز لہسن = 29

 .خریدنا چیز کوئی اور یا روڻی سے فقیر = 30

 .بجھانا چراغ سے پھونک = 31

 .کھانا بغیر پڑھے هللا بسم = 32

 .کھانا قسم غلط = 33

 .کرنا نہ سیدھا کر دیکھ الڻا چپل یا جوتا = 34

 .کرنا حجامت میں جنابت حالت = 35

 .رکھنا میں گھر جاال کا مکڑی = 36

 .لگانا جھاڑو کو رات = 37

 .کھانا میں اندھیرے = 38

 .پینا کر لگا منہ میں گھڑے = 39

 تعالی باسمھ الجواب ▪
 کے تقدیر اس البتہ نہیں، ممکن تبدیلی میں جس ہے جاتی دی لکھ ہی پہلے سے پیدائش کی اس تقدیر کی انسان ہر کہ رہے واضح
 :ہیں مختلف مراحل کے لکھنے

 :کتابت میں محفوظ لوح .1

 .نہیں ممکن تبدیلی ھیب صورت کسی میں سا

 :جانا لکھا کا تقدیر میں پیٹ کے ماں .2

 .ہونا بدبخت یا بخت نیک عمل، اجل، رزق،: ہیں جاتی لکھی چیزیں چار ہاںی

 :تحریر میں القدر لیلة .3

 .ہے جاتا دیا لکھ کو امور تمام والے آنے پیش میں بھر سال اس اور رزق کا سال پورے میں رات سا



 

 :أنواع علی عزوجل هللا من الكتابة ألن □

 .فیھ ما یغیر أو یبدل أن یمكن ال محفوظاً، لوحاً  هللا سماه ولھذا تغیر، وال تبدل ال الكتابة وھذه المحفوظ، اللوح في الكتابة: األول النوع .۱

 موكالً  ملكاً  إلیھ هللا بعث أشھر، ةأربع لھ تم إذا أمھ بطن في اإلنسان ألن أمھاتھم، بطون في وھم آدم بني على الكتابة: الثاني النوع .۲
 بكتب: كلمات بأربع ویؤمر إنساًنا، صار الروح فیھ نفخت إذا لحم من قطعة عن عبارة الجسد ألن هللا، بإذن الروح فیھ فینفخ باألرحام،

 .سعید أو وشقي وعملھ، وأجلھ، رزقھ،

 تلك في یكون ما اللیلة ھذه في یقدر وتعالى سبحانھ هللا فإن یلةالقدر،ل في تكون التي الكتابة وھي سنة، كل حولیة كتابة: الثالث النوع .۳
  .السنة تلك في یكون ما اللیلة ھذه في فیكتب]. 4: الدخان} [حكیم أمر كل یفرق فیھا: {وتعالى تبارك هللا قال السنة،

 

 .ہیں لکھتے نکاتبی کراما جسکو ہے ہوتی بعد کے عمل انسانی جو ہے ہوتی وه تحریر ایک بعد کے اس •

 

 ہے سے میں اسباب کے برکت کی رزق اور عمر کرنا دعا اور نیکی کہ ہے ذکر کا بات اس پر طور اجمالی میں امور تمام ان ●
 نہیں ثابت سے روایت کسی بننا باعث کا تنگی میں رزق کا عمل مخصوص کسی لیکن ہے، آتی تنگی میں رزق سے کرنے گناه اور
 .نہیں درست سے لحاظ کے سند روایات تمام ایسی اور ہے

 

 :تحقیق انکی اور روایات متعلق کے اسباب کے فقر ■
 

 ۱: نمبر روایت

 ."واإلقامة األذان بین فلیغني الفقر أراد ومن یؤذن، واألذان فلیغني الدائم الفقر أراد من: "حدیث ○

 .ال أم مرويٌّ  حدیثٌ  ھو ھل أدري وال الحدیث، ھذا أعرف ال ◇

 .آئیگا فقر کا ہمیشہ پر اس بجائیگا گانا درمیان کے اقامت اور اناذ شخص جو •

 .ہے گھڑت من روایت یہ ¤

 

 ۲: نمبر روایت

 ."معازف عند فلیأكل عینیھ بین الفقر یرى أن أراد من" ○

 .ہے یقینی فقر کا اس تو) وقت چلتے وی ڻی: مثال( ہو کھاتا وقت کے بجنے باجا شخص جو •

 .ںنہی ثابت روایت یہ ¤

 

 ۳: نمبر روایت

 ."الفقر من باباً  سبعین علیھ تعالى هللا فتح مكسور بمشط وتمشط معقود بقلم كتب من" ○

 .اھـ) 1/40" (الموضوعات. "موضوع: الصغاني قال ◇



 .ہیں جاتے دئیے کھول دروازے) ۷۰(ستر کے فقر پر اس کرے کنگھی سے کنگھے ہوئے ڻوڻے یا لکھے سے قلم ہوئے ڻوڻے جو •

 .ہے گھڑت من روایت یہ ¤

 

 ٤: نمبر روایت

 :( 3/284" (الموضوعات" في الجوزي ابن قال ○

 "للوالدین الدعاء بقطع الرزق انقطاع باب"

 الولد على ینقطع فإنھ للوالدین الدعاء العبد ترك إذا: "وسلم علیھ هللا صلى هللا رسول قال: یقول مالك بن أنس سمعت البصري الحسن حدثنا
 ."الدنیا في الرزق

 .وسلم علیھ هللا صلى هللا رسول عن یصح ال الحدیث ھذا ◇

 .محرم وھو التدلیس قصدوا وإنما خالد، بن عبدهللا بن أحمد النھ جده إلى نسبوه خالد، بن أحمد وھو الجویبارى بھ والمتھم

 .ہیں فرمادیتے منقطع وک رزق پر اوالد اس تعاٰلی هللا ہے دیتا چھوڑ کرنا دعا کیلئے والدین اپنے شخص جو •

 .ہے گھڑت من بھی روایت یہ ¤

 

 :قول کا عنہ هللا رضی علی حضرت

 ال؛ فقال معقود؟ بقلم تكتب لعلك: لھ فقال ضیقا؛ رزقي في أجد إني: فقال عنھ هللا رضي طالب ابي بن علي المؤمنین أمیر إلى رجل جاء
: قال ال؛ فقال الفجر؟ بعد تنام لعلك: قال ال؛ فقال سنا؟ منك أكبر ھو من أمام تمشي لعلك: قال ال؛ فقال مكسور؟ بمشط تمشط لعلك: قال

 الدعاء ترك: یقول وسلم علیھ هللا صلى هللا رسول سمعت فإني فاذكرھما: قال! المؤمنین أمیر یا نعم قال للوالدین؟ الدعاء تركت لعلك
 ."الرزق یقطع للوالدین

 قلم ہوئے ڻوڻے تو کیا: "فرمایا نے آپ تو کی شکایت کی تنگی میں رزق اور آیا اسپ کے عنھ هللا رضي علی حضرت شخص ایک •
 نہیں؛ کہ کہا نے اس ہے؟ کرتا ڻھیک بال سے کنگھے ہوئے ڻوڻے تو کہ کہا نے آپ نہیں؛ کہ کہا نے شخص اس ہے؟ لکھتا سے
 فجر تو کہ کہا نے آپ نہیں؛ کہ کہا نے شخص اس ہے؟ چلتا آگے آگے کے شخص کے عمر بڑی سے اپنے تو شاید کہ کہا نے آپ

 یہی جی کہ کہا نے شخص اس کرتا؟ نہیں دعا کیلئے والدین اپنے تو شاید کہ کہا نے آپ تو نہیں؛ کہ کہا نے اس ہے؟ سوتا بعد کے
 .ہے سبب کا فقر کرنا نہ دعا کیلئے والدین کہ فرمایا نے آپ تو ہے؛ بات

 .وجود وال السنة أھل ببكت لھ أصل ال مصطنع مكذوب" الخبر" ھذا ◇

 .ہے گھڑت من بھی روایت یہ ¤

 

 ان ہیں سکھائی دعائیں جو کو امت اور ہے مانگی پناه سے فقر نے آپ کہ ہے ثابت سے السالم علیہ آپ میں روایات صحیح البتہ •
 .ہیں موجود الفاظ کے کرنے طلب پناه سے فقر بھی میں

 

 وعذاب والفقر الكفر من أعوذبك إني اللھم: "الصالة دبر في یقول كان وسلم علیھ هللا لىص النبي أن عنھ هللا رضي بكرة أبي ولحدیث ●
 ."القبر

 .واأللباني والحاكم خزیمة ابن صححھ -



 .ہے گئی مانگی پناه سے قبر عذاب اور فقر کفر، بعد کے نماز ہر •

 

 ."البطانة بئست افإنھ الخیانة من وأعوذبك الضجیع بئس فإنھ الجوع من أعوذبك إني اللھم" ●

 .ہے مانگی پناه سے بھوک نے السالم علیہ نبی کے هللا •

 

 کالم خالصہ ▪
 من اور اعتبار ناقابل روایات تمام وه تقریبا مطابق کے علم ہمارے ہیں ہوئی وارد صراحتا روایات جتنی متعلق کے اسباب کے فقر

 یوں کو باتوں کی طرح اس لیکن ہیں، خالف کے زندگی آداب قینای وه ہیں گئی لکھی میں پوسٹ اس باتیں جتنی البتہ ہیں، گھڑت
 .ہے نہیں ایسا میں حقیقت جبکہ ہیں ثابت سے احادیث باتیں یہ شاید کہ ہے ہوتا پیدا تاثر یہی میں ذہن سے پھیالنے عموما

 

 《اعلم وهللا》  

 

 《اخونزاده عبدالباقی: کتبھ》

0333-8129000 
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 تحقیق کی کعبہ مولود
 

 :سوال

 پیدائش کی ان کہ ہے کیا ذکر میں بارے کے عنہ هللا رضی المرتضیٰ  علی حضرت المؤمنین امیر رابع، خلیفہ نے حضرات بعض
 :ہو مالحظہ تھی، ہوئی اندر کے هللا بیت بھی

 حضرت هللا رحمھ عبدهللا بن بمصع راوی کے حدیث میں جس ہے، کی ذکر روایت ایک میں" المستدرک" نے هللا رحمھ حاکم امام”
 الکعبة في بعده وال قبلھ یولد ولم”: ہیں فرماتے بعد کے کرنے ذکر کا ہونے پیدا اندر کے هللا بیت کے عنھ هللا رضی حزام بن حکیم
 َوِھمَ ”: ہیں فرماتے هللا رحمھ حاکم امام پر اس لیکن۔ ہوا پیدا میں کعبہ بھی کوئی بعد انکے ہی نہ اور پہلے سے ان نہ کہ ․“أحد

 جوف في وجھھ هللا کرم طالب أبي بن علي المؤمنین أمیر ولدت أسد بنت فاطمة أن األخبار تواترت فقد األخیر، الحرف في مصعبٌ 
 حضرت نے اسد بنت فاطمہ کہ ہے ثابت سے تواتر بات یہ کہ لیے اس ہے، گیا ہو وہم کو “مصعب” میں بات آخری اس کہ ․“الکعبة

 عنھ، هللا رضی القرشی حزام بن حکیم مناقب ذکر الصحیحین، علی المستدرک۔ (ہے دیا جنم اندر کے هللا بیت کو ھھوج هللا کرم علی
 (العلمیة الکتب دار ،۳/۵۵۰ ،۶۰۴۴: الحدیث رقم

 یکی شد ظاہر او والدت حین در کہ عنہ هللا رضی علي مناقب واز”: ہیں لکھتے هللا رحمھ دہلوی محدث صاحب هللا ولی شاه حضرت
 ․یافت تولد معظمہ کعبہ جوف در کہ است آن

 الحرف في مصعب وھم”: نصھ ما “أحد الکعبة في بعده وال قبلھ یولد ولم”: فیھ مصعب؛ قول حزام بن حکیم ترجمة في الحاکم قال ○
 الخفاء ازالة( ․“الکعبة جوف في وجھھ هللا کرم طالب أبي بن علي المؤمنین أمیر ولدت أسد بنت فاطمة أن األخبار تواترت فقد األخیر،

 (۶/۳۵۹: الخلفاء خالفة عن

 ہے؟ کیا تحقیق کی آپ میں بارے کے اس

 

 تعالی باسمھ الجواب
 سرکشی اور جہالت اپنی باوجود عرب مشرکین. ہے رہا مقام واال عزت اور محترم ایک میں زمانے ہر کعبہ خانہ کہ رہے واضح

 اتنے کہ نہیں ممکن ایسا لہذا تھے، سمجھتے سعادت کو خدمت کی حجاج والے آنے اںیہ اور تھے کرتے اکرام کا هللا بیت اس کے
 .جائے کیا مختص کیلئے عمل آلوده جیسے والدت کو مقام مقدس

 میں هللا بیت سے مناسبت خاص کسی والده کی حزام بن حکیم حضرت کہ ہے گیا کیا ذکر کو واقعہ ایک اس صرف میں تاریخ● 
 اور گیا بچھایا چمڑا کیلئے ان وہیں تو رہا نہ ممکن نکالنا سے وہاں کو ان کہ حتی ہوا شروع زه درد انکو اچانک کہ ہوئیں داخل
 .ہوئی والدت کی بچے

 .الكعبة جوف في ولد حكیم أن عثمان بن مصعب عن الزبیر بروایة وأتى منده ابن عن الذھبي ورواه

 .3/46 النبالء أعالم سیر -

 .2/37" رالقدی فیض" في والمناوي -

 .1/67 للقسطني" الوفیات" -

 .1/12 األمصار علماء مشاھیر وانظر -



 .1/49 الصحابة من عاش فیمن النسرین ریح -

 .1/80 الموقوف على الوقوف -

 ).1/353( قریش نسب جمھرة في رواه ما ھذا بل

 

 حزام بن حكیم فولدت فیھ فمخضت الكعبة أمھ خلتد سنة، عشرة بثالث الفیل قبل مولده وكان.. حزام بن حكیم« الثقات كتاب في وجاء□ 
 ).3/71 الثقات كتاب( »الكعبة جوف في

 

 شخص واحد یہ ہیں، بڑے سال پانچ سے السالم علیہ حضور اور ہیں بھتیجے کے عنھا هللا رضی خدیجہ حضرت حزام بن حکیم● 
 .رہی سال بیس سو ایک عمر کی ان اور ہوئے پیدا میں کعبہ جو ہیں

 .األسدي القرشي أبوخالد كالب بن قصي بن عبدالعزى بن أسد بن خویلد بن حزام نب حكیم •

 .سنة وعشرین مئة وعاش الكعبة، جوف في حكیم ُولِد: مولده •

 

 موقف کا هللا رحمھ حاکم امام■ 

 ہوئی میں کعبہ خانہ پیدائش کی عنھ هللا رضی علی حضرت کہ کیا دعوی کا بات اس نے جنہوں ہیں شخص پہلے هللا رحمھ حاکم امام
 ہے

 کو قول اس بھی نے حضرات جن کے بعد پھر کرسکے، نہ ثابت روایت بھی ایک پر تواتر اس لیکن کیا دعوی کا تواتر پر اس اور
 . تھا دلیل بال ہی قول اپنا کا حاکم امام کہ کیا عرض کہ جیسا لیکن بنایا، بنیاد کو قول کے حاکم امام نے انہوں لیا

 .کیا رد کو قول اس کے هللا رحمھ حاکم امام نے محدثین ماہر کے الرجال اسماء تمام● 

 .ہے فرمائی تردید کی حضرات ان بالتصریح نے هللا رحمھما نووی عالمہ اور سیوطی عالمہ ◇

 .ہے دیا قرار ضعیف کو قول کے هللا رحمھ حاکم امام نے سیوطی عالمہ ◇

 النوع الراوي، تدریب( ․ضعیفٌ  -فیھا ُولِدَ  علیا أن من- “الحاکم مستدرک” في وقع وما لغیره، ٰذلک یعرف وال: اإلسالم شیخ قال ◇
 )العاصمة دار ،۲/۴۸۲: الجاھلیة في سنة ستین عاشا صحابیان: الثاني فرع والوفیات، التواریخ: الستون

 .ہے دیا قرار ضعیف کو قول کے هللا رحمھ حاکم امام بھی نے هللا رحمھ نووی عالمہ اور

 

 ولد عنھ هللا رضي طالب أبي ابن علي أن روي ما وأما غیره، فیھا ولد أحد یعرف وال الکعبة، جوف في حزام بن حکیم ولد: الواق” ¤
 )العلمیة دارالکتب ،۱/۱۶۶: حزام بن حکیم الحاء، حرف للنووي، واللغات األسماء تھذیب( ․“العلماء عند فضعیف فیھا؛

 

یار محمد بن حسین عالمہ عالوه کے اس●   حضرت کہ ہے جاتا کہا کہ کیا ذکر میں الخمیس تاریخ نے) ھ۹٤٤: المتوفی( الَبْکري الدِّ
 .ہے نہیں ثابت بات یہ لیکن ہوئے؛ پیدا میں کعبہ عنہ هللا رضی علی

 )صادر دار ،۲/۲۷۵: طالب أبي بن علي ذکر النفیس، أنفس أحوال في الخمیس تاریخ( ․“یثبت ولم الکعبة، داخل في والدتھ: ویقال” ◇

 أین عنھ هللا رضي علي مولد في واختلف”: ہے مذکور میں) ۶۵۶: المتوفی( هللا ھبة بن عبدالحمید البن البالغھ نھج شرح طرح اسی
 خویلد بن حزام بن حکیم الکعبة في المولود أن ویزعمون بذلك، یعترفون ال والمحدثون الکعبة، في ولد أنھ یزعمون الشیعة من فکثیر کان؟



: فضائلھ من بسیرة لمع وذکر طالب أبي بن علي المؤمنین أمیر نسب في القول البالغة، نھج شرح( ․“قصي بن عبدالعزی بن سدأ بن
 )الجیل دار ،۱/۱٤

 :ہے مذکور میں) ھ۱۰٤٤ المتوفی( الحلبي إبراھیم بن لعلي الحلبیة السیرة طرح اسی● 

 الکعبة، في کلیھما والدة من مانع ال: بعضھم قال حزام، بن حکیم الکعبة في ولد الذي: قیل الکعبة؛ في ولد عنھ هللا رضی علي وکون"○ 
 السیرة( ․"العلماء عند فضعیف فیھا، ولد علیاً  أن روي ما وأما لغیره، ٰذلک یعرف وال الکعبة، جوف في ولد حزام بن حکیم: النور في لکن

 )۱/۲۰۲: خویلد بنت خدیجة وسلم علیھ هللا صلی تزوجھ باب الحلبیة،

 

 کا پیدائش میں کعبہ خانہ کی عنہ هللا رضی علی حضرت نے حضرات جن ہے جارہی دی یہاں فہرست کی حضرات ان مختصرا● 
 .ہے کیا انکار

 ).4/2( مسلم قالھ بما الرایة نصب في الزیلعي واحتج •

 ).2/112 الصحابة معرفة في صابةاإل ،2/384 التھذیب تھذیب( ثقة وھو بكار بن الزبیر عن روایة حجر ابن الحافظ وحكاه •

 ).21/63 الكمال تھذیب( عنھ هللا رضي العباس عن روایة المزي الحافظ وحكاه •

 ).1/142 االستیعاب( في البر عبد ابن الحافظ وحكاه •

 ).2/358" (الراوي تدریب" في السیوطي وحكاه •

 )236 و 3/226( »الكعبة في ولد من أول« مكة أخبار وفي •

 المک خالصہ
 دیا قرار کعبہ مولود کو عنہ هللا رضی علی حضرت نے لوگوں جن اور ہیں، ہی عنہ هللا رضی حزام بن حکیم حضرت کعبہ مولود

 .ہیں کرسکے نہیں پیش دلیل واضح کوئی پر قول اس اپنے هللا رحمھ حاکم امام خود ہے، دلیل بال قول کا ان ہے

 

 》اعلم وهللا《

 》اخونزاده عبدالباقی: کتبھ《
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 روایت کی فضیلت کی المبارک رمضان
 

 :اشکال ایک▪ 
 نجات سے جھنم عشره تیسرا اور کا مغفرت عشره دوسرا کا، رحمت عشره پہال کا رمضان: کہ ھے حدیث مشھور جھوڻی ایک یہ
 .کا

 .سوچیں ذرا

 دس صرف کہ سکتے نہیں ہی ھو تنگ اور چھوڻے نےات دروازے کے مغفرت اور رحمت کی هللا ھمارے مالک کے جہانوں تمام
 .رہیں کھلے لئے کے دن

 !!نہیں

 .ھے رہتی برستی پر بندے ہر رات دن ہر رحمت کی هللا ھمارے بلکہ

 :ھے میں شریف حدیث

 :ھے فرماتا بعد کے حصے تہائی رات ہر تعالی هللا

 وه مانگے جو اور کروں پورا کو حاجت ہر کی بندوں اپنے میں تاکہ کرے طلب اورحاجت مغفرت و رحمت سے مجھ جو ھے کوئی
 .دوں

 ھے؟ ھوسکتا کیسے عشره کا رحمت دن دس صرف پھر تو

 .ھے الزام جھوڻا اور بھتان سراسر پر هللا تو یہ

 .ھے کا نجات سے جھنم اور مغفرت عشره تیسرا اور دوسرا

 .ھے رہتا تیار لئے کے کرنے مغفرت کی بندوں اپنے کرکے قبول توبہ کی بندوں اپنے لمحہ ہر تعالی هللا

 نواز سے نعمت ہر سے وکرم فضل اپنے کو بندوں اپنے چاہے جب وه نہیں، حد کوئی کی قدرت اسکی اور نعمتوں رحمتوں، کی هللا
 .ھے سکتا

 .چاہیئے ھونا بندے طلبگار لیکن

 :تحقیق کی محدثین میں بارے کے حدیث اس دیکھیئے

 رمضان فضائل تو ہو صحیح حدیث یہ اگر”: ہے یوں کچھ وه  ہے کیا قائم باب جو پر حدیث اس نے هللا رحمھ خزیمة ابن امام: ضعیف
 .“باب میں باره كے

 )228: ماجہ ابن زوائد۔ (ہیں راوی ضعیف نزدیک کے جمھور جدعان  بن زید بن علی راوی کے روایت اس

 )۱/۲٤۹:حاتم ابی البن العلل". (ہے منکر حدیث یہ: ''کہا نے هللا رحمہ حاتم ابو امام٭ 

 )۳/۱۱٥۷:الکامل(‘. 'ہے نہیں اصل کوئی کی اس: "کہا نے هللا رحمھ عقیلی امام٭ 

 )٥/٥٦۱: المھرة اتحاف۔ (ہے ضعیف وه اور ہے پر زید بن علی دارومدار کا حدیث اس: کہا نے هللا رحمہ حجر ابن حافظ٭ 

 ) ۸۷۱: الضعیفہ'' (منکر: ''کہا نے هللا رحمھ البانی شیخ٭ 



 )۱/۲۹۱: والباطلة الضعیفة االحادیث فی النافلة(‘ ۔'ہے باطل حدیث یہ: ''کہا نے هللا حفظھ مصری الحوینی ابواسحاق شیخ٭ 

 ۔ہے ضعیف حدیث یہ کہ ہے ہوتا ثابت بھی سے تحقیق اس

 بہرحال

 سے ونعمتوں رحمت کی هللا رکےک خراب عقیده اور ایمان اپنا کرکے یقین پر حدیثوں جھوڻی اور گھڑت من ایسی بندے کے هللا
 .ھوجائیں نہ محروم

 تعالی باسمھ الجواب▪ 
 چاہیئے مانگنی معافی سے تعالی هللا کو والے لکھنے پوسٹ یہ پر جس ہے زیادتی بڑی بہت ایک دینا قرار گھڑت من کو روایت اس

 کے روایت اس نے هللا رحمھما البانی اور اتمح ابی ابن جو ہے لفظ کا" منکر" سے میں کلمات ترین سخت کے محدثین علماء کیونکہ
 .ہے کہا متعلق

 تو قول کا ضعف متعلق کے جدعان بن زید بن علی راوی کے روایت اس اور روایت اس نے محدثین عالوه کے حضرات دونوں ان
 دیا قرار" بالكذب ھممت" کو راوی اس نے محدث کسی ہی نہ اور دیا نہیں قرار بھی نے کسی گھڑت من کو روایت اس لیکن ہے کہا

 .ہے غلطی بڑی بہت کہنا" گھڑت من" لیکن ہوگا بجا تو کہنا ضعیف کو حدیث اس لہذا ہے،

 

 تحقیق کی روایت■ 

 ".النار من عتق وآخره مغفرة وأوسطھ رحمة أولھ شھر وھو: "سلمان حدیث من روي فقد •

 '.ہو صحیح ایترو یہ بشرطیکہ' کہ فرمایا کے کر نقل کو روایت اس نے خزیمة ابن -

 .صح إن: وقال 1887 صحیحھ في خزیمة ابن رواه •

 .کیا نقل کو روایت اس نے هللا رحمھ بیھقی امام •

 .3608: اإلیمان شعب في والبیھقي -

 جدعان بن زید بن علی سنده وفي ♤

 .بالثبت لیس الحفاظ أحد جدعان بن زید بن علي: الكشاف فی قال -

 .لین فیھ نديع یزال ال: الدارقطني قال -

 )والتعدیل الجرح في كما. (بالقوى ھو لیس: وأبوزرعة أحمد اإلمام عنھ وقال -

 .بحجة لیس: معین بن یحیى وعن-

 

 روایت سے وجہ کی جس لگائی نہیں تہمت کی جھوٹ پر اس لیکن ہے دیا قرار تو ضعیف کو راوی اس نے محدثین کبار تمام ان● 
 .جائے بن متروک یا موضوع

 بحجة، لیس: مثال. ہے ہوتی واضح کمزوری کی اس سے جس گئے کہے بھی الفاظ سخت کچھ متعلق کے راوی اس چونکہ ہالبت ☆
 .شئ کل فی ضعیف بشئ، لیس

 .لگادیا حکم کا" منکر" پر روایت اس نے محدثین بعض سے وجہ اس

 .منكر: وقال ،871: رقم حدیث الضعیفة، السلسة في األلباني الشیخ الحدیث ھذا وضعف ◇

 :ھریرة أبي حدیث من أیًضا وروي○ 



 ".النار من عتق وآخره مغفرة، وأوسطھ رحمة، رمضان شھر أول"

 .عساكر وابن والخطیب الدنیا أبي ابن رواه -

 .منكر: 1569: الضعیفة السلسة في عنھ وقال ،2135: رقم حدیث الجامع، ضعیف في األلباني الشیخ وضعفھ ◇

 

 :ھے دیا قرار بیان قابل کو روایت اس نے جنہوں محدثین وه والے کرنے ذکر میں وںکتاب اپنی کو روایت اس■ 

 :هللا رحمھ الھیتمی حجر ابن عالمہ. 1

 .المكي الھیتمي: المحدث -

 .الزواجر: المصدر -

 .1/197: الرقم أو الصفحة -

 .غیره ضعفھ لكن الترمذي لھ وحسن صحح، من سنده في: المحدث حكم خالصة -

 

 :هللا رحمھ عسقالنی حجر ابن ہعالم. 2

لُھ رمضانَ  َشْھر ارِ  منَ  ِعتقٌ  وآخُرهُ مغفرةٌ، وأوسُطھُ  رحمٌة، أوَّ  .النَّ

 .أبوھریرة: الراوي -

 .العسقالني حجر ابن: المحدث -

 .المیزان لسان: المصدر -

 .8/59: الرقم أو الصفحة -

 .الصلت بن مسلمة] فیھ: [المحدث حكم خالصة -

 بالمعروف لیس :عدي ابن قال -

 

 :هللا رحمھ الدمیاطی عالمہ. 3

 .الفارسي سلمان: الراوي -

 .الدمیاطي: المحدث -

 .الرابح المتجر: المصدر -

 .133: الرقم أو الصفحة -

 .حدیثھ یحسن وقد ھذا" علي" تضعیف على والجمھور جدعان، بن زید بن علي] فیھ: [المحدث حكم خالصة -

 

 :هللا رحمھ خزیمة ابن امام. 4

 .میں" ۱۹۱/  ۳ خزیمہ ابن صحیح" کتاب ومعروف مشھور کی حدیث نے) ھ۳۱۱/ھ۲۳۳( نیساپوری خزیمہ ابن امام



 :هللا رحمھ الدنیا ابی ابن امام. 5

 .میں" رمضان فضائل" کتاب مشھور اپنی نے) ھ۲۸۱ /ھ۲۰۸( ہیں معروف سے نام کے" الدنیا ابی ابن" جو بغدادی ابوبکر امام

 

 :هللا رحمھ بغدادی شاہین ابن. 6

 .میں" رمضان شھر فضائل" کتاب اپنی نے) ھ۳۸۵/ھ۲۹۷( بغدادی شاہین ابن

 

 :هللا رحمھ بیھقی امام. 7

 .میں" ۳۷ اوقات فضائل" اور" ۳۳۳۶ االیمان شعب" کتاب مشھور کی حدیث نے) ھ۴۵۸/ھ۳۸۴( بیھقی امام محدث مشھور

 

 :هللا رحمھ اصبہانی ابوالقاسم امام. 8 

 الترغیب کتاب" کتاب مشھور اپنی نے) ھ۵۳۵/ھ۴۵۷( ہیں معروف سے نام کے" السنة قوام" جو هللا رحمھ اصبہانی ابوالقاسم امام
 .میں" ۱۷۵۳ والترھیب

 

 :هللا رحمھ بغوی امام. 9

 یہ میں" ۱/۲۰۲ التنزیل ممعال" قرآن تفسیر مشھور اپنی نے) ھ۵۱۰/ھ۴۳۳( ہیں مشھور سے لقب کے" السنة محی" جو بغوی امام
 ۔ہے کی ذکر حدیث

 

 عالوه کے ان ہیں، کردئیے ذکر ساتھ کے حوالے کے کتابوں کی ان نام کے محدثین چند صرف نے میں نظر پیش کے اختصار ¤
 ۔ہے دی جگہ میں کتاب اپنی کو روایت اس سے وجہ کی ہونے مشتمل پر فضائل نے محدثین بڑے بڑے بھی

 کتابوں دیگر کہ جو ھے منقول حدیث یہ بھی سے عنہ هللا رضی ابوہریره حضرت عالوه کے عنہ هللا یرض فارسی سلمان حضرت
 ۔ہے ضعف میں سند کی ان اگرچہ ہے، مذکور میں

 

 جدعان بن زید بن علی□ 

 :جیسے ہے، کی بھی توثیق انکی نے جماعت ایک کی محدثین لیکن ہے دیا قرار ضعیف نے محدثین بعض اگرچہ کو راوی اس

 هللا رحمھ ترمذی امام. ۱

 )للذھبى الحفاظ تذكرة". (صدوق صدوق: "ہیں فرماتے هللا رحمھ ترمذی امام

 

 شیبة بن یعقوب. ۲

 )الكمال تھذیب". (ثقة: "شیبة بن یعقوب وقال

 

 .ہے کہا" صحیح حدیث ھذا" کو روایت کی جدعان بن زید بن علی میں" 4041 المستدرک" نے هللا رحمھ حاکم امام. ۳



 

 ".الحدیث صالح" جدعان ابن: ہیں لکھتے میں تلخیص کی" 8543 المستدرک" هللا رحمھ ذھبی عالمہ. ٤

 

 ".قوى اسناده: "ہیں لکھتے میں 8699 المستدرك. ٥

 

 .ہے کیا ذکر کا ان میں ثقات اپنی نے عجلی امام. ٦

 

 )المیزان لسان". (الحافظ. "ہیں لکھتے عسقالنی حجر ابن عالمہ. ۷

 

 )المحتاج تحفة". (الحدیث حسن وھو: "ہیں لکھتے الملقن ابن مہعال. ۸

 

 )475 المختارة االحادیث". (حسن اسناده: "ہیں لکھتے دہیش عبدالملک ڈاکڻر ہوئے کرتے تخریج کی" المختارة. "۹

 

 نزدیک کے ان کہ جو ہے اکی نقل کر کہہ عنھ هللا رضی سلمان عن کو حدیث اس بھی نے علیھ هللا رحمة منذری عبدالعظیم عالمہ. ۱۰
 .ہے دلیل کی ہونے حسن کم از کم یا صحیح کے حدیث

 

 .ہے  نظر محل لکھنا منکر کو حدیث اس کا صاحب البانی الدین ناصر عالمہ ◇

 

 .ہے لکھا صحیح میں" 764 ترمذی سنن" کو روایت کی زید بن علی نے صاحب البانی الدین ناصر. ۱۱

 

 میں بارے کے جس ہے موجود روایت سے زید بن لیع بھی میں 1146 ترمذی سنن. ۱۲

 ".صحیح حسن حدیث: "ہیں فرماتے ترمذی امام •

 .ہے کیا تسلیم" صحیح" اسکو بھی نے   البانی الدین ناصر عالمہ اور •

 

 کالم خالصہ▪ 
 حکم کا گھڑت من پر سا لیکن کرے، نہ تو چاہے کرنا نہ بیان اسکو کوئی اگر لہذا ہے، ضرور ضعیف سے لحاظ کے سند روایت یہ

 .نہیں درست دینا قرار روایت باطل کو اس اور لگانا

 》بالصواب اعلم وهللا《

 》اخونزاده عبدالباقی: کتبھ《

0333-8129000 
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 تحقیق کی روایات مشھور چند
 

 :اترنا کا فرشتوں مشھور چاروں. ۱ 

 صلی اکرم حضور السالم علیھم عزرائیل اور اسرافیل میکائیل، جبرائیل، فرشتے رمشھو چاروں کہ ہے جاتی کی بیان روایت ایک
 ...کیا بیان کو فضیلت کی درود اور ہوئے حاضر میں خدمت کی وسلم علیہ هللا

: جبریل الفق وسلم، علیھ هللا صل محمد النبى على عزرائیل إسرافیل، میكائیل، جبریل، األربعة؛ المالئكة ھبط: "الحدیث ھذا صحة ما •
 حبیبى یا: میكائیل وقال. كالبرق الصراط على من خطفتھ مساء وعشرة صباحا عشرة علیك صلى من یاجبریل، نعم: قال! یامحمد حبیبى یا
 حبیبى یا: إسرافیل وقال. أبدا بعدھا یظمأ لم شربة اعطیتھ مساء وعشرة صباحا عشرة علیك صلى من: قال یامیكائیل، نعم: قال! محمد یا
 ......... من: قال یاإسرافیل، نعم: قال! محمد یا

 

 :تحقیق کی روایت● 

 هللا صلى عنھ الثابت باإلسناد الحدیث أھل رواه ما إال إلیھ ینسب أن یجوز وال وسلم، علیھ هللا صلى النبي عن أصال لھ نعلم ال الكالم ھذا
 .علیھ الكذب من وسلم علیھ هللا صلى إلیھ نسبتھ لھ، أصل ال الذي الكالم ھذا ومثل وسلم، علیھ

 .نہیں درست کرنا طرف کی السالم علیہ حضور نسبت کی اس لہذا نہیں، میں کتاب معتبر کی حدیث بھی کسی وجود کا روایت اس ¤

 

 :دینا خبر میں بارے کے جھنم کا السالم علیہ جبرائیل. ۲■ 

 پریشان کچھ جبرائیل کہ دیکھا نے وسلم علیہ هللا صلی آپ تو ےآئ پاس کے وسلم علیہ هللا صلی کریم نبی سالم علیہ جبرائیل بار ایک
 اے کہ کیا عرض نے جبرائیل ہوں؟ رہا دیکھ غمزده آپکو میں آج کہ ہے معاملہ کیا جبرائیل: فرمایا نے السالم علیہ آپ تو ہیں،

 ہیں، ہوئے نمودار آثار کے غم پہ مجھ سے دیکھنے اسکو اور ہوں آیا کرکے نظاره کا جہنم سے حکم کے پاک هللا میں کل! محبوب
 کل کے جھنم کہ کیا عرض نے جبرائیل تو بتاؤ حاالت کے جھنم بھی مجھے جبرائیل اے: فرمایا نے وسلم علیھ هللا صلی کریم نبی

 تعالی هللا میں درجے چھڻے والے اوپر سے اس رکھےگا، کو منافقوں تعالی هللا میں درجے والے نیچے سے سب: ہیں درجے سات
 چوتھے گے، ڈالیں کو والوں کرنے پرستش کی چاند اور سورج  تعالی هللا میں درجے پانچویں اوپر سے اس گے، ڈالیں کو مشرکوں

 تعالی هللا میں درجے دوسرے گے، ڈالیں کو یہود پاک هللا میں درجے تیسرے گے، ڈالیں کو لوگوں پرست آتش پاک هللا میں درجے
 پوچھا؟ نے وسلم علیھ هللا صلی کریم نبی تو ہوگئے خاموش السالم علیہ جبرائیل رک کہہ یہ گے، ڈالیں کو عسائیوں

 ہوگا؟ کون میں درجے پہلے کہ بتاؤ مجھے ہوگئے؟ کیوں خاموش آپ جبرائیل

  آخره الی...... کیا عرض نے سالم علیہ جبرائیل

 

 النار؟ وصف عن الحدیث ھذا صحة ما□ 

 لھ فقال اللون، متغّیر فیھا یأتیھ كان ما ساعةٍ  في وسلم علیھ هللا صلى النبي إلى جبریل جاء: قال مالك بن أنس عن الرقاشي یزید روى
 لمن ینبغي وال فیھا، تنفخ أن النار بمنافح هللا أمر التي الساعة في جئُتكَ ! یامحمد: فقال اللون؟ متغیر أراك مالي: وسلم علیھ هللا صلى النبي
 . یأمنھا حتى عینھ تقرّ  أنْ  أكبر هللا عذاب وأن حق، القبر عذاب وأن حق، النار وأن حق، جھنم أن یعلم



 أوقد ثم فاْحَمّرت، سنة ألف علیھا أوقد جھنم خلق لّما تعالى هللا إن نعم،: قال جھنم، لي ِصف! جبریل یا:  وسلم علیھ هللا صلى النبي فقال
 .جمرھا وال لھبھا ینطفئ ال ُمظلمة سوداء يفھ فاْسَوّدت، سنة ألف علیھا أوقد ثم فاْبَیّضت، سنة ألف علیھا

 أھل أثواب من ثوباً  أن لو بالحق، بعثك والذي...  حّرھا من آخرھم عن الدنیا أھل الحترق منھا فُِتحَ  إبرة ُخْرم أن لو بالحق، بعثك والذي
 لو نبیاً، بالحق بعثك والذي...  حرھا من یجدون لما آخرھم عن وحّرھا َنَتِنَھا من األرض أھل جمیع لمات واألرض، السماء بین َعلِقَ  النار

 أنّ  لو نبیاً، بالحق بعثك والذي...  السابعة األرض یبلُغ حتى لَذابَ  جبلٍ  على ُوِضع كتابھ في تعالى هللا ذكرھا التي السلسلة من ذراعاً  أن
 وثیابھا والصدید، الحمیم شرابھا و حدید، حلیھا و عید،ب وقعرھا شدید، حّرھا...عذابھا شدة من بالمشرق الذي الحترق ُیَعّذب بالمغرب رجالً 

 .والنساء الرجال من مقسومٌ  جزءٌ  منھم باب لكل أبواب، سبعة لھا النیران، مقطعات

 كل سنة، سبعین مسیرة باب إلى باب من بعض، من أسفل بعضھا مفتوحة، ولكنھا ال،: قال ھذه؟ كأبوابنا أھي: وسلم علیھ هللا صلى فقال
 فتسلك السالسل، و باألغالل الزبانیة استقبلتھم بابھا إلى انتھوا فإذا إلیھا أعداءهللا ُیساق ضعفاً، سبعین یلیھ الذي من حراً  أشد امنھ باب

 وُیقّرن بالسالسل، وُتشدّ  كتفیھ، بین من وُتنَزع فؤاده، في الیمنى یده وُتدَخل عنقھ، إلى الیسرى یده وُتَغلّ  ُدُبِره، من وتخرج فمھ في السلسلة
 .....سلسلة في شیطان مع آدمي كل

 

 :تحقیق کی روایت● 

 .واه ضعیف الرقاشي أبان بن یزید وفیھ یصح؛ ال منكر الحدیث ھذا

 .نہیں صحیح بھی کرنا طرف کی السالم علیہ حضور نسبت اسکی اور نہیں درست روایت یہ ¤

 

 :عبادت کی سال ہزار چالیس کی السالم علیہ جبرائیل. ۳■ 

 انہوں تو کرلو، فرمایا نے پاک هللا ھوں، چاھتا کرنا عبادت کی آپ میں! یاهللا: کیا عرض نے السالم علیہ جبرائیل حضرت ارب ایک
: فرمایا نے پاک هللا پھیرا، سالم بعد کے سال ہزار چالیس کہ کی ادا نماز ساتھ کے اھتمام اس اور باندھی نّیت کی نماز رکعت دو نے
 .ھونگی کر بڑھ سے رکعتوں دو اس تیری سنتیں دو کی فجر کی جس ھے والی آنے اّمت ایک لیکن ھے پڑھی نماز اچھی بہت نے تم

 طول جناح، ستمائة لھ وجعل صورة أحسن على السالم علیھ جبرائیل تعالى هللا خلق لما: "قال أنھ وسلم علیھ هللا صلى النبي عن روي •
 وصلى جبرائیل فقام ال،: تعالى هللا فقال مني؟ صورة أحسن خلقت ھل إلھي: فقال نفسھ إلى جبریل نظر والمغرب المشرق بین ما جناح كل

 یعبدني وال عبادتي حق عبدتني! یاجبریل: تعالى هللا قال الصالة من فرغ فلما سنة، ألف عشرین ركعة كل في فقام تعالى، ہلل شكًرا ركعتین
 ونقصان سھو مع ركعتین یصلون مذنبة ضعیفة أمة ولھ محمد،: لھ یقال إليَّ  بحبی كریم نبي الزمان آخر في یجيء لكن عبادتك مثل أحد
 ..............صالتك من إليَّ  أحب صالتھم إن وجاللي فوعزتي كبیرة، وذنوب كثیرة وأفكار یسیرة ساعة في

 

 :حکم کا روایت● 

 .وسلم علیھ هللا صلى هللا رسول على المكذوبة األحادیث من ھو بل لھ، أصل ال الحدیث ھذا

 .ہے سے میں روایات گھڑت من بھی روایت یہ ¤

 

 :مکالمہ سے السالم علیھ عزرائیل حضرت وقت کے انتقال. ٤■ 

: فرمایا سے السالم علیہ عزرائیل حضرت نے وسلم علیہ هللا صلی آپ تو آیا قریب وقت کا وصال کے وسلم علیہ هللا صلی حضور جب
 آنکھوں مبارک کی وسلم علیہ هللا صلی آپ تو ،"جی: "کہا نے فرشتے تو" پڑےگی؟ کرنی اشتبرد تکلیف کی موت کو امت میری کیا"

 آیةالکرسی بعد کے نماز ہر اگر امت آپکی! وسلم علیہ هللا صلی محمد اے: "فرمایا نے تعالی هللا پر اس ہوگئے، جاری آنسو سے
 ".میں نتج دوسرا اور ہوگا میں دنیا پاؤں ایک اسکا وقت کے موت تو پڑھےگی

 



 :تحقیق● 

 یا روایات ضعیف یا ہوں صحاح چاہے نہیں موجود بھی کہیں میں احادیث کتب روایت کی مضمون اس مطابق کے علم ہمارے
 .کتابیں کی موضوعات

 

 :منظر پس کا التحیات. ٥■ 

 :السؤال

 المعراج؟ قصة في التحیات ذكرت ھل

 هللا صلى الرسول أن المنتھى، سدرة ووصل السماء، إلى وسلم علیھ هللا صلى يالنب عرج عندما كانت) التحیات: (لفظ أن قصة صحة ما
 وعلى علینا السالم: المالئكة فقالت وبركاتھ، هللا ورحمة النبي أیھا علیك السالم: هللا فقال والطیبات، والصلوات ہلل التحیات: (قال وسلم علیھ
 التحیات؟ حفظ على لتساعدھم مدارسال في لألطفال تدرس القصة فھذه ،)الصالحین هللا عباد

 :الجواب

 :القصة ھذه في علیھ وقفنا ما وغایة

 حبیبھ على هللا سلمھ الذي السالم إلى یشیر: "فقالوا ،)58/یـس} (َرحیم َربٍّ  ِمنْ  َقْوالً  َسالمٌ : {تعالى قولھ عند التفسیر كتب بعض تنقلھ ما
 هللا عباد وعلى علینا السالم: "السالم قبول في فقال ،"وبركاتھ هللا ورحمة النبي أیھا كعلی السالم: "لھ قال إذ المعراج لیلة السالم علیھ

 .انتھى" الصالحین

 ).3/38( لآللوسي" المعاني روح" انظر

 علي المال ونقلھ ،)4/238" (داود أبي سنن شرح" في العیني بدرالدین ذكره التشھد، حدیث على الكالم عند السنة شراح بعض یذكره وما
" الدقائق كنز شرح الحقائق تبیین" حاشیة مثل الفقھ، كتب بعض في القصة ھذه تذكره وكذلك الملك، ابن عن" المفاتیح مرقاة" في القاري

 . والشعراني كالقسطالني الصوفیة كتب بعض وفي ،)1/121(

 

 ہے؟ شنید و گفت کوئی درمیان کے رسول اسکے اور هللا میں معراج" التحیات" کیا□ 

 

 :حقیقت● 

 لیکن مال، نہیں نشان و نام کوئی متعلق سے اس میں احادیث شده ثابت ہمیں ہے، سند کوئی نہ اور ہے نہیں بنیاد کوئی کی واقعے اس
 نماز باوجود کے اس ہے، شده ثابت میں کتابوں دیگر سمیت مسلم صحیح و بخاری صحیح ساتھ کے تفصیالت مکمل معراج واقعۂ
 سکھایا کو کرام صحابہ تشھد یہ جب نے وسلم علیہ هللا صلی نبی نیز گئی، کی نہیں ذکر میں ان بات وئیک ایسی متعلق سے تشہد کے
 ۔فرمائیں نہیں بیان تفصیالت کی اس نے وسلم علیہ هللا صلی آپ بھی وقت اس تو

 نہیں، بھی کہیں ذکر کا واقعے اس لیکن ہے ذکر کا سکھانے التحیات میں) 402: (مسلم صحیح اور) 6328: (بخاری صحیح چنانچہ
 .ہیں گھڑت من بھی تفصیالت ساری یہ لہذا

 

 :ترغیب کی اعمال پانچ کو عنہ هللا رضی علی حضرت. ٦

 :کرو لیا کر کام پانچ پہلے سے سونے کہ فرمایا سے عنہ هللا رضی علی حضرت نے السالم علیہ حضور

 .کرنا صدقہ دینار ہزار چار. 1



 .پڑھنا مجید قرآن ایک. 2

 .کرانا صلح میں والوں لڑنے دو .3

 .کرنا ادا قیمت کی جنت. 4

 .کرنا حج ایک. 5

 كلھ، القرآن قراءة: ھي أشیاء؛ بخمسة تأتي أن قبل تنم ال! علي یا: "عنھ هللا رضي طالب أبي بن لعلي وسلم علیھ هللا صلى هللا رسول قال
ق  رسول فقال هللا؟ یارسول ذلك كیف: علي فقال. الخصوم وارضاء لجنة،ا في مكانك وحفظ الكعبة، وزیارة درھم، آالف بأربعة والتصدُّ

 الفاتحة سورة قرأت وإذا كلھ، القرآن قرأت فقد مرات ثالث آخره إلى} أحد هللا ھو قل{ قـرأت إذا أنك تعلم أما: وسلم علیھ هللا صلى هللا
 الكعبة، زرت فقد مرات عشر) قدیر شيء كل على وھو ویمیت يیح هللا إال إلھ ال( قلت وإذا درھم، آالف بأربعة تصدقت فقد مرات أربع
 ھو إال إلھ ال الذي العظیم هللا أستغفر( قلت وإذا الجنة، في مكانك حفظت فقد مرات عشر) العظیم العلي باہلل إال قوة وال حول ال( قلت وإذا

 ".الخصوم أرضیت فقد) إلیھ وأتوب القیوم الحي

 :تحقیق کی روایت● 

 .نہیں اصل کوئی کی روایت اس

 علیھ هللا صلى النبي عن صح قد أنھ مع العلم، أھل على یخفى ال ما الوضع عالمات من وفیھ لھ، أصل ال باطل حدیث الحدیث ھذا إن ¤
 .القرآن ثلث تعدل} أحد هللا ھو قل{ اإلخالص سورة قراءة أن وسلم

 )811( ومسلم) 5013( البخاري رواه ما انظر

 :تسبیحات والی وتر گئی بتائی کو فاطمہ حضرت. ۷■ 

 جب! فاطمہ اے: فرمایا اور دیا حکم کا پڑھنے تسبیحات یہ بعد کے وتر کو عنھا هللا رضی فاطمہ حضرت نے السالم علیہ حضور
  ہیں پڑھتے دعا یہ میں سجدے ہر اور ہیں کرتے سجدے دو بعد کے وتر عورت یا مرد مؤمن کوئی

 والروح المالئكة رب قدوس سبوح

 شہیدوں سو اور عمرے، سو حج، سو کو اس اور ہیں فرمادیتے معاف گناه سب کے اس تعالی هللا پہلے سے اڻھانے سر کے اس تو
 اس اور ہیں رہتے لکھتے نیکیاں کیلئے اس جو ہیں کرتے مقرر فرشتے ہزار ایک کیلئے اس تعالی هللا اور ہیں فرماتے عطا اجر کا
 جہنمیوں ساڻھ دن کے قیامت اور ہیں بنادیتے الدعوات مستجاب کو اس تعالی هللا اور ہے، ملتا ثواب کا کرنے آزاد غالم ہزار ایک کو

 .ھوگی نصیب موت کی شہادت تو گا مرے جب شخص یہ اور جائیگی کی قبول شفاعت کی اس میں بارے کے

 وال مؤمن من ما كبیر، وأجره یسیر شیئ على دلكأ أال: فقال الجھاد، فسألتھ فضلھ، وذكر الجھاد في وسلم علیھ هللا صلی النبي رغب •
 ذنوبھ هللا یغفر حتى رأسھ یرفع ال مرات خمس والروح المالئكة رب قدوس سبوح: سجدة كل في ویقول سجدتین الوتر عقیب یسجد مؤمنة

 الف إلیھ هللا وبعث الشھداء ثواب هللا واعطاه عمرة مائة و حجة مائة ثواب وأعطاه شھیدا مات لیلتھ في مات وان دعاءه هللا واستجاب كلھا
 .شھیدا مات مات وإذا النار أھل من ستین فى القیامة یوم ویشفع رقبة مائة أعتق وكأنما الحسنات لھ یكتبون ملك

 تحقیق کی روایت●     

 :فرمایا بعد کے کرنے نقل میں" التالوة سجود باب" دوم جلد" شامیة فتاوی" نے شامی عالمہ کو روایت اس

 لھ أصل ال موضوع دیثفح

 )120: ص ،2: ج(



 ال باطل موضوع فحدیث: ہے لکھا ہوئے کرتے تبصره پر اس میں کتاب ایک گئی لکھی میں تحقیق کی روایات موضوع طرح اسی
 .الموضوعة االحادیث شان ھو کما بطالنھ لبیان اال نقلھ یجوز وال بھ العمل یجوز وال لھ اصل

 

 :ملنا نیکیاں) ۱٥۰۰(سو پندره پر سجدے ایک کے تراویح. ۸

 )3635" (اإلیمان شعب" فى البیھقي أخرجھ ما وھو

 حتى باب منھا یغلق فال السماء أبواب فتحت رمضان من لیلة أول كان إذا: وسلم علیھ هللا صلی هللا رسول قال: قال الخدري سعید أبي عن
 الجنة فى بیتا لھ وبنى سجدة بكل حسنة وخمسمائة ألفا لھ هللا كتب الإ منھا لیلة فى یصلى مؤمن عبد من ولیس رمضان من لیلة آخر تكون

 تقدم ما لھ غفر رمضان من یوم أول صام فإذا حمراء، بیاقوتة موشح ذھب من قصر منھا باب لكل باب ألف ستون لھا حمراء یاقوتة من
 بكل لھ وكان بالحجاب توارى أن إلى الغداة صالة من ملك ألف سبعون یوم كل لھ واستغفر رمضان شھر من الیوم ذلك مثل إلى ذنبھ من

 .عام خمسمائة ظلھا فى الراكب یسیر شجرة نھار أو بلیل رمضان شھر فى یسجدھا سجدة

 .لأللباني) 5469" (الضعیفة: "انظر الفائدة من وللمزید

 .موضوع: الحدیث حکم● 

 )۳٦۳٥/۳۱٤/۳" (الشعب" فی البیھقي اخرجھ

 ابی بن عطاء وعن العبدی نضرة ابی عن ھند ابی بن داؤد عن السدي مروان بن محمد طریق من) ۱/۱۸۰( "الترغیب" فی واالصبھانی
 .مرفوعا الخدری سعید ابی عن رباح

 .بالکذب متھم -صغیر وھو- ھذا والسدی: قلت

 

 ثواب کا عمروں دو اور حج دو پر عتکافا.  9

 

 ملیگا اجر کا عمروں دو ورا حج دو اسکو کیا اعتکاف کا دن دس میں رمضان نے شخص جس

 " . عمرتین و كحجتین كان رمضان في عشرا اعتكف من 

 

 

 قال و مرفوعا علي بن الحسین حدیث من"  الشعب"  في البیھقي رواه

 یكتب ال:  البخاري قال و ، متروك رجالھ أحد أي زاذان بن محمد و ضعیف إسناده: " 

 و ، تركوه:  البخاري قال ، لرحمنا عبد بن عنبسة أیضا فیھ و كالمھ اھـ.  حدیثھ

 " . القدیر فیض"  في كذا" .  بالوضع أي متھم متروك" :  الضعفاء"  في الذھبي قال

 " في كما"  الحدیث یضع كان: "  حاتم أبو فیھ قال الذي ھو ھذا عنبسة و:  قلت

 في الطبراني أخرجھ طریقھ من و ، أحدھا ھذا أحادیث لھ ساق ثم ، للذھبي"  المیزان

 162 ق" (  المشیخة"  في األنباري طاھر أبو و)  1/  292/  1" (  الكبیر المعجم" 

 صاحب) : "  168/  2(  حبان ابن قال و..... "  عشر اعتكاف: "  بلفظ)  2 - 1 /

 " لھ أصل ال ما و موضوعة أشیاء



 . موضوع) : 10/  2" (  الموضوعة و الضعیفة السلسلة"  في األلباني قال

  ہے گہڑت من بھی روایت یہ

 فضیلت کی وقت کے افطار کو موسی حضرت 10

 درمیان کے آپ اور میرے تو ہوں کرتا بات سے آپ میں جب موسی اے کہ فرمایا نے تعالی هللا کو موسی حضرت کہ ہے روایت
 اہوگ نہ پرده کوئی تو گی مانگے دعا وقت کے افطار جب محمدیہ امت لیکن ہیں ہوتے پردے ہزار 70

 فھل,  ترجمان بال معك بالتكلم شرفتني لقد!  رب یا:  قال والسالم الصالة علیھ موسى أن: "  الصیام فضل عن الحدیث في ورد: السؤال
 وسلم علیھ هللا صلى محمد أمة ھي والتي - األمم من أمة أرسل سوف!  موسى یا:  وتعالى سبحانھ هللا فیقول ؟ لغیري الشرف ھذا أعطیت

 ھناك ، معي تتكلم أنت بینما!  موسى یا.  منك إلي أقرب فیكونوا یدعونني وسوف ، ھزیلة نحیلة وأجسام,  جافة وألسن فاهش ذو وھم -
 سؤالي"  وسلم علیھ هللا صلى محمد أمة وبین بیني حجاب أي ھناك یكون لن سوف اإلفطار وقت عند لكن,  وبینك بیني حجاب 70000

 . النت على انتشر قد ألنھ ؟ صحیح الحدیث ھذا ھل:  ھو

03-11-2008: بتاریخ النشر تم

 :الجواب

 ہلل الحمد

 مألھا التي الكتب بعض إال تتناقلھ وال ، ومسانیدھم كتبھم في والمحدثون الحفاظ یعرفھ مما ھو ولیس ، النبویة السنة من الحدیث ھذا لیس
 بن الرحمن عبد األدیب للمؤرخ"  النفائس ومنتخب المجالس نزھة"  ككتاب ، والخرافات والقصص والمكذوبات بالموضوعات أصحابھا

 تفسیر في وكذلك ،" فیھ الصالح العمل في والترغیب رمضان فضل باب 183-182/ص ،)ھـ894( سنة المتوفى ، الصفوري السالم عبد
 حیث ، السائل یقصده الذي الحدیث ھذا نحو ذكرا فقد ،)ھـ1127( سنة المتوفى الخلوتي الحنفي حقي إلسماعیل) 8/112" ( البیان روح" 

 عباداً  لي إن!  موسى یا:  تعالى هللا فأوحى ؟ ذلك مثل أحداً  أعطیت فھل ، بالتكلیم أكرمتني!  رب یا:  السالم علیھ موسى قال: (  فیھ جاء
 صامت فإذا ، حجاب لفأ سبعون وبینك وبیني كلمتني ألنك ؛ منك ألحدھم أقرب فأكون رمضان بشھر وأكرمھم الزمان آخر في أخرجھم

 لمن طوبى!  موسى یا.  إفطارھم وقت وبینھم بیني الحجب أرفع ألوانھم، واصفرت ، شفاھھم ابیضت حتى وسلم علیھ هللا صلى محمد أمة
)  رمضان في بطنھ وأجاع ، كبده عطش

 ،) السالم علیھ موسى یعني – منك دھمألح أقرب فأكون(  الحدیث في قولھ في وذلك ، نكارتھ على یدل ما الحدیث ھذا متن في إن ثم
 ، الرسل من العزم أولي من السالم علیھ وموسى فكیف ، سواھم البشر جمیع من أفضل واألنبیاء الرسل أن المسلمین عقائد في والمعلوم

ورِ  َجاِنبِ  ِمنْ  َوَناَدْیَناهُ : (  وعال جل حقھ في قال وقد ، السالم علیھ موسى نبیھ من أكثر عباده إلى هللا یتقرب فكیف ْبَناهُ اْألَْیَمنِ  الطُّ  َنِجًیّا َوَقرَّ
"  العظیم القرآن تفسیر: " انظر. - التوراة بكتابة یعني –"  القلم صریف سمع حتى أُدنيَ : "  عنھما هللا رضي عباس ابن قال ،52/مریم) 

 ).5/237( كثیر ابن للحافظ

 اعتقاد وال ، وسلم علیھ هللا صلى هللا رسول إلى نسبتھ یجوز وال ، المعتمدة الكتب من شيء في لیس المذكور الحدیث ھذا أن:  والخالصة
 .  فیھ ما

 . أعلم وهللا

  ہے گہڑت من بھی روایت یہ

 》اعلم وهللا《

 》اخونزاده عبدالباقی: کتبھ《

0333-8129000 

 1438 المبارک رمضان 7



 42 نمبر سلسلہ تنبیہات

 وقت کا افطار    

 قرآنی اور تھا کیا ظاہر اشکال پر وقت کے افطار نے شخص اس میں جس ہوئی موصول ویڈیو کی شخص مجہول ایک روز گذشتہ
 کے شریعت اور سنت کرنا إفطار وقت کے آفتاب غروب کہ گئی کی کوشش کی کرنے ثابت کو بات اس سے نبویہ احادیث اور آیات

 .تھا کا افطار بعد کے کرنے ادا مغرب نماز بھی طریقہ کا السالم علیہ آپ اور ہے خالف

 تعالی باسمھ الجواب▪  
: ہے گئی کی مقرر حد جو کی روزے میں کریم قرآن

 }اللیل الى الصیام اتموا ثم{

 .ہے" رات" حد آخری کی تکمیل کی روزے

 :ہیں ذیل مندرجہ اقوال کے لغت اہل میں بارے کے وقت کے" ابتداء کی رات"

 ):1364(" المحیط القاموس" في جاء□ 

. انتھى" ... الشمسِ  أو الصاِدقِ  الَفْجرِ  ُطلوعِ  إلى الشمسِ  َمْغِربِ  من: اللَّْیلُ "

 ):11/607" (العرب لسان" في وجاء□ 

 .انتھى" ... الشمس غروب من وَمْبَدُؤه النھار، عقیب: اللَّْیلُ "

 .ہے ہوجاتی ہی ہوتے غروب سورج ابتداء کی رات یعنی ¤

 .چاہیئے کرنی جلدی میں افطار کہ ہے کیا بیان بھی حکم کا افطار میں تفسیر کی آیت اس نے مفسرین علماء● 

وا ُثمَّ : {تعالى وقولھ: اآلیة ھذه تفسیر في هللا رحمھ كثیر ابن الحافظ وقال○  َیامَ  أَِتمُّ  حكًما الشمس ُغُروب عند اإلفطار یقتضي} اللَّْیلِ  إِلَى الصِّ
 .انتھى" ... شرعًیا

 ).1/517 العظیم القرآن تفسیر(

 .الغایة انتھاء من الحرف ھذا داللة تحملھ لما أیضا، التعجیل یفید اآلیة في) إِلَى( الجر حرف استعمال أن إلى المفسرین بعض نبھ بل •



) إِلَى( ألن الشمس؛ غروب ندع الفطر تعجیل على للداللة) إِلَى( لھا اختیر غایة) اللَّْیلِ  إِلَى: (هللا رحمھ عاشور ابن الطاھر العالمة قال○ 
 )2/181 والتنویر التحریر. (انتھى".. باللیل الصیام إتمام مقارنة ھنا فالمراد ،)حتى( بخالف الغایة، معھا تمتد ال

 

 :تشریح کی نووی عالمہ● 

 الشمس، غروب ھو اللیل فأول الشمس، بغروب یدخل اللیل ألن وذلك الشمس، غروب بعد الصائم إفطار وبین اآلیة بین إشكال ھناك لیس
َھاُر، َوأَْدَبرَ  اللَّْیُل، أَْقَبلَ  إَِذا: "وسلم علیھ هللا صلى النبي قال ولذلك. الفجر طلوع وآخره اِئمُ  أَْفَطرَ  َفَقدْ  الشَّْمُس، َوَغاَبتْ  النَّ  ".الصَّ

 )].7/209( للنووي مسلم شرح: انظر. [یفطر أن للصائم یحل وحینئذ النھار، وانتھى اللیل، دخل فقد الشمس غربت إذا أنھ: الحدیث ومعنى

 

 کا إفطار اور ہے ہوجاتی شروع رات ہی ہوتے غروب سورج کہ ہیں کررہے واضح کو بات اس تفسیر اہل اور لغت علمائے گویا ☆
 .ہے ومحبوب مطلوب وقت یہی

 

 میں روشنی کی احادیث■ 

 

 :۱ نمبر حدیث● 

، عباِدي أََحبُّ : عزوجل هللاُ  قال  .فِْطًرا أَْعَجلُُھم إلَيَّ

 .أبوھریرة: الراوي -

 .الترمذي: المحدث -

 .الترمذي سنن: المصدر -

 700: الرقم أو الصفحة -

 .حسن: المحدث حكم خالصة -

 

 .ہیں کرتے جلدی میں افطار جو ہیں لوگ وه بندے محبوب کے العزت رب هللا •

  

 :۲ نمبر حدیث● 

اِعِدي َسْعدٍ  بن َسْھلِ  َعنْ  لُْوا َما َبَخْیر النَّاسُ  َیَزالُ  ال: "قال وسلم علیھ هللا صلى هللا َرُسولَ  أنَّ  َعْنھُ  هللا يَ َرض السَّ روا الِفْطرَ  َعجَّ ُحْور َوأَخَّ ". السُّ
 )1097 مسلم -1957البخاري علیھ، متفق(

 

 .کریگی اراختی کو تاخیر میں سحری اور عجلت میں افطاری وه تک جب رھیگی پر خیر تک وقت اس امت میری •

 

 : ہیں فرماتے محدثین میں شرح کی روایت اس

 



 تیقن بعد تعجیلھ ألن السنة؛ ھذه على داموا ما أي" الفطر عجلوا ما بخیر الناس یزال ال: "قولھ): 6/583( القدیر فیض في الُمناوي قال ¤
 شعار ملتنا وفي النجوم، اشتباك إلى تأخیرھم في ابالكت أھل مخالفة فیھ وألن بأخالقھم؛ تخلق علیھ حافظ فمن المرسلین، سنن من الغروب

 .فیھ خیر فال ندبھ وال التأخیر وجوب معتقد غیر أَخر فإن بخیر، یزل لم السنة واتبع خالفھم فمن البدع، أھل

 

 کتاب اہل کرنا یرتاخ اور ہے سنت کی السالم علیھم کرام انبیائے تمام کرنا جلدی میں افطار کہ ہیں فرماتے هللا رحمھ مناوی عالمہ •
 .ہے راستہ کا خیر اور سنت ہی کرنا جلدی میں افطار پس ہے، طریقہ کا

 

 :۳ نمبر حدیث● 

 الضالة، الفرق إحدى ھم الذین الشیعة، بھ عمل اإلفطار تأخیر فان وسلم، علیھ هللا صلى النبي معجزات من الحدیث: بسام آل الشیخ قال
 .النجوم ظھور عند إال یفطرون ال ینالذ الیھود، إال ذلك في قدوة لھم ولیس

 ".یؤخرون والنصارى الیھود ألن الفطر الناس عجل ما ظاھرا الدین یزال ال: "قال وسلم علیھ هللا صلى النبي عن ھریرة أبي حدیث

 

 کی الفتمخ کی نصاری اور یہود کیلئے امت نے السالم علیہ آپ کہ ہے بھی یہ ایک سے میں معجزات عظیم کے السالم علیہ آپ •
 .کرو جلدی لوگ تم اور تھے کرتے تاخیر میں افطار وه کہ فرمائی بیان نشانی واضح

 :ہے کیا ذکر میں مسلم شرح نے هللا رحمھ نووی عالمہ کو بات اسی -

 

 تعجیلھ علي لحثا فیھ" الفطر عجلوا ما بخیر الناس یزال ال: "وسلم علیھ هللا صلي قولھ): 4/225( مسلم شرح في هللا رحمھ النووي قال ¤
 عالمة ذلك كان أخروه وإذا السنة، ھذه على محافظین داموا ما بخیر وھم منتظماً  األمة أمر یزال ال: ومعناه الشمس، غروب تحقق بعد

 .فیھ یقعون فساد على

 

 .ہے عالمت کی ہونے واقع میں فساد کے امت اس کرنا تاخیر میں افطار کہ یعنی

 

 :عمل کا اجمعین عنھم هللا رضی کرام صحابہ■ 

 

ُ  صلَّى محمد أصحابِ  من رجالنِ ! المؤمنینَ  أمَّ  یا: فقلنا عائشةَ  على ومسروقٌ  أنا دخلتُ  • لُ  أحُدھما وسلَّمَ  علیھِ  هللاَّ لُ  الفِطرَ  یعجِّ الةَ  ویعجِّ  الصَّ
رُ  واآلخرُ  رُ  اإلفطارَ  یؤخِّ الةَ  ویؤخِّ لُ  أیُُّھما: قالَت الصَّ لُ  اإلفطارَ  یعجِّ  صلَّى هللاَِّ  رسولُ  صنعَ  َھكذا: قالَت مسعوٍد؛ بنُ  عبُدهللاَِّ : قلنا الَة؟الصَّ  ویعجِّ

 ُ  .أبوموسى واآلخرُ  وسلَّمَ  علیھِ  هللاَّ

 .الوادعي أبوعطیة جندب أبي بن عمرو: الراوي -

 . األلباني  :المحدث -

 .الترمذي صحیح: المصدر -

 702: الرقم أو الصفحة -

 

 .تھے کرتے جلدی میں افطار وه کہ دیا قرار بہتر کو عمل کے عنھ هللا رضی مسعود بن عبدهللا ےن عنہا هللا رضی عائشہ حضرت ☆



 

 غربت فلما الدار ظھر تصعد لھ ربیبة بعث أمسى إذا فكان رمضان في عباس ابن مع یفطر كان أنھ: الضبعي حمزة أبي عن) 4/21( •
 .معھ ونصلي یصلي فیقوم الصالة أقیمت فرغ فإذا ونأكل، فیأكل آذنتھ الشمس

 

 .کرتے افطار بعد فورا کے غروب عنھما هللا رضی عباس بن عبدهللا حضرت ☆

 

 عمر فطفق الشام من ركب جاءه إذ عمر ابن عند جالساً  كنت: قال المسیب عن بسنده) 4/225" (المصنف" في عبدالرزاق وأخرج •
 .العراق أھل انتظار النجوم ینتظروا لم و ذلك فعلوا ما بخیر یزالوا لن: قال نعم، قال الفطر؟ الشام أھل یعجل ھل: فقال حالھم عن یستخبر

 

 .تھی رہتی فکر کی کرنے افطار جلدی کے امت کو عنھ هللا رضی عمر حضرت ☆

 

 .سحورا وأبطأھم إفطاراً  الناس أسرع وسلم علیھ هللا صلي محمد أصحاب كان: قال االودي میمونة بن عمرو عن بسنده وأخرج •

 

 .تھے کرتے جلدی میں افطاری عموما اجمعین علیھم هللا رضوان کرام بہصحا ☆

 

 ):6/281( المحلى في حزم ابن قال •

 الصالة قبل الفطر وتعجیل: قال أن إلى- مزید وال الصائم أفق عن الشمس مغیب ھو وإنما السحور وتأخیر الفطر تعجیل السنة ومن: مسئلة
 .عنھم هللا رضي الصحابة من وجماعة ھریرة وأبي الخطاب بن عمر عن روینا كذلك! أفضل واألذان

 

 .کرتے افطار ہی ہوتے غروب سورج عموما اجمعین علیھم هللا رضوان کرام صحابہ کہ ہیں فرماتے هللا رحمھ حزم ابن عالمہ ☆

 

 :رائے کی محدثین اور فقہاء■ 

 ما بخیر الناس یزال ال: "قال وسلم علیھ هللا صلي هللا رسول نأ سعد بن سھل حدیث وساق) ..اإلفطار تعجیل باب: (فقال البخاري وترجم
 "الفطر عجلوا

. 

 .فرمایا قائم باب کا کرنے افطار جلدی باقاعده میں شریف بخاری نے هللا رحمھ بخاری امام •

 

 .الفطر حل الغروب حققت متى بل مطلقاً  اللیل من جزء إمساك یجب ال وأنھ الفطر تعجیل استحباب أیضا الحدیث وفي: الحافظ قال● 

 

 ہوجاتا شروع ہی ہوتے غروب وقت یہ اور ہے مطلوب حکم کا افطار جلدی میں روایات کہ ہیں فرماتے هللا رحمھ حجر ابن حافظ ☆
 .ہے



 

 للصائم حل سقطت إذا الشمس عین ان: قال عنوانا وذكر مھمة بعناوین لھ ترجم و االحادیث ھذه فیھ ذكر أبوابا حبان ابن أبوحاتم ذكر قد •
 )973: ص المعرفة، دار: ط حبان؛ ابن صحیح بترتیب اإلحسان( اإلفطار

 

 ہی ہوتے غروب ڻکیہ کی سورج کہ ہے یہ خالصہ کا جن کئے ذکر ابواب میں حبان ابن صحیح نے ابوحاتم امام طرح اسی ☆
 .ہے ہوجاتا حالل افطار کیلئے روزےدار

 

 :واقعہ کا سفر کے السالم علیھ حضور■ 

 عمر حدیث بسنده ساق ثم.. الشمس قرص غاب حین الخدري أبوسعید وأفطر) الصائم فطر یحل متي باب: (هللا رحمھ البخاري اإلمام قال
 الشمس وغربت ھاھنا، من النھار وأدبر ھاھنا، من اللیل أقبل إذا: "سلم و علیھ هللا صلي هللا رسول قال: قال عنھ هللا رضي الخطاب بن
 فلما صائم، وھو سفر في وسلم علیھ هللا صلي هللا رسول مع كنا: قال عنھ هللا رضي أوفى أبي بن عبدهللا حدیث وساق". الصائم أفطر فقد

 أمسیت، فلو هللا یارسول: قال" لنا فاجدح انزل: "قال أمسیت، لو! هللا یارسول: فقال" لنا فاجدح قم! فالن یا: "القوم لبعض قال الشمس غابت
 رأیتم إذا: "قال ثم وسلم علیھ هللا صلي النبي فشرب لھم فجدح فنزل" لنا فاجدح إنزل: "قال نھارا، علیك إن: قال" لنا فاجدح انزل: "قال

 علي مزیدا یطلب لم الشمس غروب تحقق لما اباسعید أن منھ الداللة ووجھ: حجر ابن الحافظ قال". الصائم أفطر فقد ھاھنا من أقبل قد اللیل
 .ذلك على عنده من قةمواف إلي التفت وال ذلك

 

 تیار ستو کو بالل حضرت بار بار السالم علیہ آپ تھے، ساتھ کے السالم علیہ حضور عنھ هللا رضی بالل حضرت میں واقعہ اس ☆
 ستو نے السالم علیہ آپ ہے، باقی دن تو ابھی کہ تھے کررہے عرض عنھ هللا رضی بالل حضرت اور تھے رہے دے حکم کا کرنے

 . ہے وقت کا افطار یہی بس ہوجائے شروع پھیلنی سے طرف کی مشرق رات اور ہو غروب سورج جب کہ افرمای اور پیا

 کے اندھیرے طرح پوری کہ نہ بنایا، یقینی کو ہونے غروب کے سورج محض کہ کیا اختیار بھی نے صحابہ کو عمل اسی اور ☆
 .کیا انتظار کا پھیلنے

 

 :نماز کی مغرب کی السالم علیھ حضور■ 

 .تھے کرتے افطار پھر اور تھے پڑھتے نماز کی مغرب پہلے ہمیشہ السالم علیہ حضور کہ گیا کیا دعوی یہ میں ویڈیو سا

 میں جن ہیں موجود روایات برعکس کے اس بلکہ ہے نہیں موجود میں احادیث ذخیره روایت کوئی ایسی اور ہے دلیل بال دعوی یہ
 .ہے ذکر کا سنت کی کرنے مقدم کو افطار

 

 من شربة على ولو یفطر حتى المغرب صالة صلى قط وسلم علیھ هللا صلى هللا رسول رأیت ما: قال عنھ هللا رضي مالك بن أنس عن● 
 .ماء

  )صحیحیھما في حبان وابن خزیمة وابن یعلى أبو رواه(

 

 پانی تو ہوتا نہ کچھ اگرچہ پڑھائی، نہیں نماز بغیر کے افطار کبھی نے السالم علیہ آپ کہ ہیں فرماتے عنھ هللا رضی انس حضرت •
 . کھولتے روزه ہی سے گھونٹ ایک کے

 



 کالم خالصہ▪ 
 اور ہے سنت کی السالم علیھم کرام انبیائے تمام کرنا افطاری فورا اور ہے ہوجاتا شروع ہی ہوتے غروب سورج وقت کا افطاری
 .ہے شیوه کا رافضیوں اور نصاری و یہود کرنا تاخیر بالعذر

 .ہے گئی کی کوشش کی کرنے گمراه کرکے پیش مطلب اور معنی غلط کا روایات تمام کرده بیان میں ویڈیو اس اور

  

 》بالصواب اعلم وهللا《

 

》 

  



 43 نمبر سلسلہ تنبیہات

 التسبیح صالة▪ 

 کی امت علمائے میں بارے کے نماز اس سے ہی ابتداء نظر پیش انکے ہیں ہوئی وارد روایات جو متعلق کے نماز کی التسبیح صالة
 :ہیں موجود اقوال اور آراء مختلف

 :ہیں صحیح روایات یہ: ۱ نمبر■ 

 :التصحیح ¤

 الدیلمي، المدیني، أبوموسى اآلجري، السكن، بن أبوعلى داود، أبي بن أبوبكر البغدادي، الخطیب منده، ابن الحاكم، أبوداود، المبارك، ابن
 حجر ابن الدمشقى، ناصرالدین ابن الزركشى، العالئي، البلقیني، المصري، عبدالرحیم أبومحمد ،المفضل بن أبوالحسن السمعاني، أبوسعد

 .المباركفوري اللكنوى، السندي، أبوالحسن الصالح، ابن شاھین، ابن المقدسي، أبوالحسن البیھقي، الزبیدي، السیوطى، العسقالني،

 شاكر مدأح والعالمة األلباني الشام دیار ومحدث المعاصرین ومن

 .صحیح الثقة وحدیث المستمر وثق أحمد واإلمام

 :ہیں کی درجے حسن روایات یہ: ۲ نمبر■ 

 :التحسین ¤

 أمالى فى حجر وابن الدین، تاج وولده السبكي، الدین تقى األذكار، وفى واللغات األسماء تھذیب في النووي الصالح، ابن المنذري، البغوي،
 .المرقاة فى السیوطيو المكفرة، الخصال وفى االذكار

 .بتحسینھ یشعر كالم مسلم ولإلمام

 :ملحوظة

 ص( المرفوعة اآلثار فى اللكنوى العالمة حققھ كما الحدیث، حسنا انھما: یقال أن واألولى الحدیث، فى والعسقالني النووى اجتھاد اختلف
139( 

 :ہیں ضعیف روایات یہ: ۳ نمبر■ 

 :التضعیف ¤

 .التحبیر تلخیص فى حجر ابن المیزان، فى الذھبي المھذب، شرح فى النووى العارضة، فى العربي بن رأبوبك العقیلي، الترمذى،



 :ہیں موضوعات روایات یہ: ٤ نمبر■ 

 :الوضع ¤

 .الواعظین وتحفة الجرار السیل فى الشوكاني القزویني، الدین سراج عبدالھادي، ابن السنة، منھاج فى تیمیة ابن الجوزى، ابن

 

 :قول راجح سے میں قوالا ان■ 

 

 عمر، ابن حضرت عباس، ابن حضرت جیسے ہیں؛ منقول روایات سے کرام صحابہ نو یا آڻھ تقریبا متعلق کے التسبیح صالة● 
 .وغیره عنھم هللا رضی انس حضرت

 مرسل ومن عمر نواب وجعفر رافع وأبي وأنس واألنصاري عمرو وابن عباس ابن منھم الصحابة من عدة عن التسابیح حدیث ورد •
 .غیرھم وعن عكرمة

 

 روایت کی عنھما هللا رضی عباس ابن حضرت روایت اعلی اور درست زیاده سے سب سے لحاظ کے سند سے میں روایات ان● 
 .ہے مذکور میں وغیره حاکم مستدرک خزیمہ، ابن ماجہ، ابن ابوداود، جو ہے

 

 :۱ نمبر روایت ♤

 :عباس ابن حدیث فأما○ 

) 1387 رقم ،1/443( ماجھ وابن لھ، واللفظ) 1297 رقم ،2/29( وأبوداود ،)240 رقم ،83 ص( اإلمام خلف القراءة في اريالبخ فأخرجھ
) 1195 رقم ،1/463( المستدرك في والحاكم) 11622 رقم ،243 /11( الكبیر المعجم في والطبراني) 1216 رقم ،2/223( خزیمة وابن

 بن للعباس قال وسلم علیھ هللا صلى هللا رسول أن عباس ابن عن عكرمة طریق من جمیًعا) 4695 رقم ،51/ 3( الكبرى في والبیھقي
 وآخره أولھ ذنبك لك هللا غفر ذلك فعلت أنت إذا خصال عشر بك أفعل أال أحبوك أال أمنحك أال أعطیك أال! عماه یا عباس یا: عبدالمطلب

 فإذا وسورة الكتاب فاتحة ركعة كل في تقرأ ركعات أربع تصلي أن خصال عشر وعالنیتھ سره وكبیره صغیره وعمده خطأه وحدیثھ قدیمھ
 وأنت فتقولھا تركع ثم مرة عشرة خمس أكبر وهللا هللا إال إلھ وال ہلل والحمد هللا سبحان قلت قائم وأنت ركعة أول في القراءة من فرغت
 عشرا فتقولھا السجود من رأسك ترفع ثم عشرا ساجد وأنت تقولھاف ساجدا تھوي ثم عشرا فتقولھا الركوع من رأسك ترفع ثم عشرا راكع

 تصلیھا أن استطعت إن ركعات أربع في ذلك تفعل ركعة كل في وسبعون خمس فذلك عشرا فتقولھا رأسك ترفع ثم عشرا فتقولھا تسجد ثم
 عمرك ففي تفعل لم فإن مرة سنة كل ففي تفعل لم فإن مرة شھر كل ففي تفعل لم فإن مرة جمعة كل ففي تفعل لم فإن فافعل مرة یوم كل في

 .مرة

 خاص ایسا کچھ کو آپ میں! چچا اے کہ فرمایا سے عنہ هللا رضی عباس حضرت چچا اپنے نے وسلم علیہ هللا صلی اکرم حضور •
 .فرمادینگے معاف گناه تمام کے آپ تعالی هللا تو کریں عمل یہ آپ اگر کہ ہوں چاہتا دینا

 وهللا هللا اال الھ وال ہلل والحمد هللا سبحان مرتبہ پندره بعد کے پڑھنے سورت اور فاتحہ میں رکعت ہر اور پڑھیں زنما رکعات چار آپ
 دوسرے پھر بار دس میں جلسے پھر بار دس میں سجدے پہلے پھر بار دس میں قومے پھر بار دس میں رکوع پھر پڑھیں، اکبر

 اس. کیجئے میں رکعتوں چار طرح اسی ہوگیا، بار 75 میں رکعت ایک یہ بار، سد کر اڻھا سر سے سجدے پھر بار دس میں سجدے
 .پڑھیں ضرور بار ایک میں زندگی کم از کم یا بار ایک میں سال یا بار ایک میں مہینے یا بار ایک میں ھفتے یا روزانہ کو نماز

 

 :رائے کی کرام محدثین متعلق کے روایت اس■ 

 



 ): 268/ 1" (والترھیب الترغیب" في المنذري قال ◇

 أبوبكر الحافظ منھم جماعة، صححھ وقد ھذا، عكرمة حدیث وأمثلھا الصحابة من جماعة وعن كثیرة طرق من الحدیث ھذا روي وقد
 .تعالى هللا رحمھم المقدسي أبوالحسن الحافظ وشیخنا المصري عبدالرحیم أبومحمد وشیخنا اآلجري

 سند بہترین سے سب سے میں ان لیکن ہے کیا روایت نے صحابہ سے بہت کو روایت اس کہ ہیں فرماتے هللا رحمھ منذری عالمہ● 
 .ہے کی روایت کی عباس ابن عن عکرمہ

 .ھذا التسبیح صالة في حدیث أصح: یقول أبي سمعت: داود أبي بن أبوبكر وقال ◇

 .عباس ابن عن عكرمة حدیث إسناد یعني ھذا من أحسن إسناد الحدیث ھذا في یروى ال: تعالى هللا رحمھ الحجاج بن مسلم وقال ◇

 .ہے روایت ترین اصح کی باب اس روایت کی عباس ابن کہ فرمایا نے صاحب والد میرے کہ ہیں کہتے بیڻے کے ابوداؤد امام● 

 رفع یصح ال إذ أولى بھا والعمل رافع وأبي عباس ابن حدیث في المذكورة الصفة على الرواة جمھور): 270/ 1( أیًضا المنذري وقال ◇
 .أعلم وهللا...غیرھا

 

 :۲ نمبر روایت ♤

 :عمرو ابن حدیث وأما○ 

 ).611رقم ، 1/428( اإلیمان شعب في والبیھقي) 1298 رقم ،2/30( أبوداود فأخرجھ

 

 :۳ نمبر روایت ♤

 :أنس حدیث وأما ○

 ).1191 رقم ،1/462( المستدرك في والحاكم) 481 رقم ،2/347( الترمذي فأخرجھ

 .غریب حسن حدیث أنس حدیث: الترمذي قال ◇

 .شيء كبیر منھ یصح وال التسبیح صالة في حدیث وسلم علیھ هللا صلی النبي عن روي وقد

 .الفضل وذكروا التسبیح صالة العلم أھل من واحد وغیر المبارك ابن رأى وقد

 .عباس ابن حدیث فذكر. التسبیح ةصال في الیمانیین حدیث وشاھده مسلم، شرط على صحیح حدیث ھذا: الحاكم وقال ◇

 التسبیح صالة ألفاظ یناسب ال لفظھ ألن نظر وفیھ أیضا الترمذي رواه أنس وحدیث): 2/7" (الحبیر التلخیص" في حجر ابن الحافظ قال ◇
 .الترمذي شرح في شیخنا علیھ تكلم وقد

 

 :٤ نمبر روایت ♤

 

 :رافع أبي حدیث وأما○ 

 )610 رقم ،1/427( اإلیمان شعب في والبیھقي) 482 رقم ،2/350( الترمذي فأخرجھ

 صل عم یا: قال! هللا یارسول بلى قال أنفعك؟ أال أحبوك إال أصلك أال! عم یا: للعباس وسلم علیھ هللا صلى هللا رسول قال: قال رافع أبي عن
 ...بفاتحة ركعة كل في تقرأ ركعات أربع



 .افعر أبي حدیث من غریب حدیث ھذا: الترمذي قال ◇

 :بات اھم بہت■ 

 )التوفیق وباہلل. (المرفوع للحدیث تقویة وفیھ بعض من بعضھم الصالحون وتداولھا یفعلھا المبارك بن عبدهللا كان: هللا رحمھ البیھقي قال● 

 افراد صالح اور نیک کے زمانے ہر اور تھے پڑھتے نماز کی التسبیح صالة هللا رحمھ مبارک بن عبدهللا کہ ہیں فرماتے بیھقی امام ☆
 .تھے سکھاتے اور سیکھتے کو عمل اس

 

 :٥ نمبر روایت ♤

 :عكرمة مرسل وأما○ 

 ).4697 رقم ،3/52( الكبرى في والبیھقي ،)1194 رقم ،1/464( المستدرك في والحاكم) 1216 رقم عقب ،2/223( خزیمة ابن فأخرجھ

 بن إسحاق الحدیث في آالف إمام أن على اإلرسال من أولى الثقة من ةالزیاد فإن الحدیث وصل یوھن ال اإلرسال ھذا: الحاكم قال ◇
 .ووصلھ أبان بن الحكم بن إبراھیم عن اإلسناد ھذا أقام قد الحنظلي إبراھیم

 

 :رائے کی هللا رحمھ نووی امام● 

 اچھی ایک یہ اور ہے ہوتی رتکث کی تسبیحات میں اس کہ ہے جاتا کہا اسلئے التسبیح صالة کو نماز اس کہ ہیں فرماتے نووی امام
 .ہے سنت

 غیرھا؛ في العادة خالف على فیھا التسبیح لكثرة بذلك فسمیت المعروفة التسبیح صالة وأما): 3/136" (األسماء تھذیب" في النووي وقال□ 
 .حسنة سنة وھي أصحابنا من وغیرھما التتمة وصاحب المحاملي وذكرھا وغیره الترمذي كتاب في حسن حدیث فیھا جاء وقد

 

 :شخصیات والی دینے قرار عمل قابل کو روایات کی التسبیح صالة■ 

 

 السكن، ابن وكذا المبارك، ابن قبلھم ومن والبیھقي، المقدسي، وأبوالحسن اآلجري، أبوبكر: منھم العلم؛ أھل من جمع الحدیث ھذا قّوى وقد
 والمباركفوري والزبیدي، والسندي، واللكنوي، والسیوطي، حجر، وابن ي،الدمشق ناصرالدین وابن والبلقیني، السبكي، والتاج والنووي،

 ..وغیرھم واأللباني، شاكر، أحمد والعالمة ،]المصابیح مشكاة شرح المفاتیح مرعاة" [المرعاة" صاحب والمباركفوري ،"التحفة" صاحب

 

 .ہے دیا قرار عمل قابل کو سند کی روایت اس نے محدثین تمام إن ☆

 وأبوالحسن المدیني وأبوموسى السمعاني وأبوسعد والخطیب واآلجري كتابا تصحیحھ في وألف منده ابن تقدم ممن الحدیث ھذا صحح وممن
 أشھر التسبیح صالة": الفردوس مسند" في الدیلمي وقال وآخرون،" األسماء تھذیب" في والنووي الصالح وابن والمنذري المفضل ابن

 مسلما فسمعت الحدیث ھذا ومعنا الحجاج بن مسلم عند كنت: قال الشرفي حامد أبي عن وغیره البیھقي وروى إسنادا، وأصحھا الصلوات
 .ھذا من أحسن إسناد فیھا یروى ال: یقول

 

 .ہے دیا قرار صحیح کو روایات کی صالةالتسبیح نے حدیث ائمہ إن ☆

 



 .ہے والی صالةالتسبیح روایت صحیح ادهزی سے سب میں فضیلت کی نماز کہ ہیں فرماتے هللا رحمھ دارقطنی امام● 

 .التسبیح صالة الصالة فضل في شيء وأصح أحد هللا ھو قل القرآن سور فضائل في شيء أصح: الدارقطني قال□ 

 

 .ہیں کی درجے حسن روایات کی نماز کی التسبیح صالة کہ ہیں فرماتے هللا رحمھ حجر ابن عالمہ● 

 .الحسن قسم من التسبیح صالة أحادیث أن) 2/850( الصالح ابن على تالنك في حجر ابن الحافظ وذكر: قلت□ 

 

 :دیا قرار عمل ناقابل کو روایت اس نے حضرات جن■ 

 :هللا رحمھ جوزی ابن عالمہ ¤

 .دیا قرار گھڑت من کو روایات کی التسبیح صالة نے انہوں

 ".الموضوعات" كتابھ في وذكره ضعفھا نوبی كلھا، وضعفھا وطرقھا التسبیح صالة أحادیث الجوزي ابن ذكر وقد□ 

 

 :هللا رحمھ ترمذی امام ¤

 .نہیں موجود روایت مضبوط میں بارے کے اس کہ فرمایا بعد کے کرنے نقل کو روایات کی التسبیح صالة میں کتاب اپنی نے انہوں

 .شيء كبیر منھ یصح وال: قال حدیث، غیر التسبیح صالة في وسلم علیھ هللا صلى النبي عن روي: الترمذي قال□ 

 

 :قول دوسرا کا هللا رحمھ نووی امام ¤

 روایات کی التسبیح صالة کہ ہے کیا نقل سے عقیلی نے انہوں جو ہے بھی یہ قول اور ایک متعلق کے اس کا هللا رحمھ نووی امام
 .ہے مشکل کہنا مستحب کو ازنم اس لہذا ہے رہی بدل ترتیب میں مقابلے کے نمازوں عام چونکہ میں نماز اس اور نہیں، ثابت

 وقال حسن، وال صحیح حدیث فیھ لیس وآخرون العربي ابن ذكره وكذا یثبت، حدیث التسبیح صالة في لیس: العقیلي عن النووي ونقل□ 
. ثابت ثھاحدی ولیس حدیث بغیر تفعل أالَّ  فینبغي المعروفة، الصالة لنظم تغییر وفیھا ضعیف، حدیثھا ألن نظر؛ استحبابھا في: النووي

 ).المھذب شرح في ذكره(

 

 :هللا رحمھ سیوطی عالمہ ¤

 .ہے کیا نقل ضعف کا روایت اس بھی سے هللا رحمھ حجر ابن نے سیوطی عالمہ

 .ہے دیا قرار کا درجے حسن کو روایات ان میں" مشکاة شرح" نے هللا رحمھ حجر ابن عالمہ لیکن

 

 إال الحسن شرط من یقرب عباس ابن حدیث وأن ضعیفة، كلھا طرقھ أن والحق: قولھ رحج ابن الحافظ عن" الآللي" في السیوطي ونقل□ 
 .الصلوات باقي لھیئة ھیئتھا ومخالفة معتبر، وجھ من والشاھد المتابع، وعدم فیھ، الفردیة لشدة شاذ أنھ

 

د، ھذا منھ یحتمل فال -صالحاً  صادقاً  كان وإن- عبدالعزیز بن وموسى○  فھا وقد التفرُّ  ابن حكاه الذھبي، وتوقف والمزي، تیمیة، ابن ضعَّ
 أھـ...أحكامھ في عنھم الھادي عبد



 

 وهللا... -هللا رحمھ- فیھ كالمھ فاختلف ،"طرقھ لكثرة الحسن درجة في أنھ الحق: "قال المشكاة أحادیث بعض في قیل عما جوابھ في أنھ مع
 .أعلم

 

 :هللا رحمھ حنبل بن احمد امام ¤

 .ہے گیا کیا منسوب طرف کی هللا رحمھ حنبل بن احمد امام کو قول کے تکراہ میں کتب بعض

 وأئمة أحمد ونص قال، كذا كذب، أنھ شیخنا وادعى: قال یصح، ال: وقال أحمد، رواه: التسبیح صالة حدیث في الفروع صاحب وقال□ 
 .لھ أصل ال بخبر ُسنَّة تثبت لئال الخبر؛ ھاب یرد لم صفة على المبارك ابن واستحبھا. إمام یستحبھا ولم كراھتھا، على أصحابھ

 

 :ثالثة آئمة■ 

 ہوا نہیں وارد حکم واضح کچھ متعلق کے اس سے هللا رحمھم شافعی امام اور ابوحنیفہ امام مالک، امام یعنی کرام فقھائے جمھور
 .لیا مان دلیل میں ممانعت کو عمل عدم کے ان نے حضرات بعض لہذا ہے،

 .بالكلیة یسمعوھا فلم والشافعي ومالك، یفة،أبوحن وأما: قال□ 

 .تعالى هللا رحمھم -تیمیة ابن اإلسالم شیخ تالمیذ أحد- الفروع صاحب كالم ھذا

 

 :هللا رحمھ تیمیھ ابن امام ¤

 تہے مانتے نہیں ثابت کو نماز اس بہی هللا رحمہ تیمیہ ابن

 

 .األئمة من أحد یستحبھا لم

 ومالك أبوحنیفة وأما: "قال". إمام یستحبھا ولم كراھتھا على أصحابھ وأئمة أحمد نص قد: "تعالى هللا مھرح تیمیة ابن اإلسالم شیخ قال
 ".بالكلیة یسمعوھا فلم والشافعي

 

 :هللا رحمھ قدامہ ابن عالمہ ¤

 ثابت روایات متعلق کے اس کہ ہے یہ رائے کی احمد امام میں بارے کے التسبیح صالة کہ ہیں فرماتے هللا رحمھ قدامہ ابن عالمہ
 .نہیں بھی حرج تو پڑھے کو نماز اس کوئی اگر لیکن ہے، عمل مستحب یہ ہی نہ اور نہیں

 وإن مستحبة، یرھا ولم فیھا المروي الحدیث أحمد یثبت ولم): 438 /1( التسبیح صالة في المغني في تعالى هللا رحمھ قدامة ابن قال□ 
 .انتھى... فیھا الحدیث صحة یشترط ال ضائلوالف النوافل فإن بأس، فال إنسان فعلھا

 

 :جواب کا هللا رحمھ جوزی ابن عالمہ ¤

 جواب کا ان نے محدثین لہذا ھے کہا گھڑت من اسکو یعنی ھے لگایا حکم سخت سے سب پر روایت اس نے جوزی ابن عالمہ چونکہ
 .ھے دیا بھی

 



 :هللا رحمھ ملقن ابن عالمہ. ۱

 .ہے غلطی دینا قرار موضوع کو روایت اس کا جوزی ابن کہ ہیں ماتےفر هللا رحمھ ملقن ابن عالمہ

 ". الموضوعات" في ذكرھا حیث الجوزي ابن غلط): 1/165"(المنیر البدر خالصة" في الملقن ابن قال •

 

 :هللا رحمھ سیوطی امام. ۲

 ہے دیا قرار مجھول نے جوزی ابن کو راوی جس کیونکہ کیا تجاوز سے حد کر دے قرار موضوع کو روایت اس نے جوزی ابن
 .ہے دیا قرار ثقہ کو عبدالعزیز بن موسی نے نسائی اور معین ابن کیونکہ نہیں، مجھول وه درحقیقت

 بن بموسى وأعلھ" الموضوعات" كتاب في الحدیث ھذا فأورد الجوزي ابن وأفرط: السیوطي قال): 124/ 4( المعبود عون في وقال○ 
 .مجھول إنھ: قال عبدالعزیز

 في الحدیث ھذا بذكر الجوزي ابن أساء": والمؤخرة المقدمة للذنوب المكفرة الخصال" كتاب في حجر ابن أبوالفضل الحافظ قال ◇
 .وثقاه والنسائي معین ابن فإن فیھ، یصب لم مجھول عبدالعزیز بن موسى إن: وقولھ الموضوعات،

 .اإلمام خلف القراءة زءج في البخاري أخرجھ الحدیث ھذا: األذكار أمالي في وقال ◇

 .وغیرھم البیھقي وصححھ مستدركھ في والحاكم صحیحھ في خزیمة وابن ماجھ وابن وأبوداود

 وموسى: قال ھذا؛ التسبیح صالة في حدیث أصح: یقول أبي سمعت یقول داود أبي بن أبابكر سمعت": الترغیب" في شاھین ابن وقال ◇
 في لھ وأخرج بعینھ الحدیث ھذا القراءة جزء في البخاري وأخرجھ خلق، عنھ وروى حبان ابنو والنسائي معین ابن وثقھ عبدالعزیز بن

 .الجھالة ترتفع األمور ھذه وببعض الرعد سماع في حدیثا األدب

 

 کالم خالصہ▪ 
 ضعیف کہ ہے یہی خالصہ کا اقوال تمام ان لیکن ہے موجود کالم کا حدیث آئمہ اگرچہ پر روایات شده وارد متعلق کے التسبیح صالة

 رہا عمل صرف نہ پر اس میں زمانے ہر کا امت اکابرین اور ہیں چکی پہنچ تک درجے کے حسن سے وجہ کی طرق کثرت روایات
 درست کہنا گھڑت من کو عمل اس اور ہے باعث کا وثواب اجر پڑھنا کا نماز اس لہذا ہے، گئی دی بھی ترغیب کی اس بلکہ ہے
 .نہیں

 

 》اببالصو اعلم وهللا《

 



 44 نمبر سلسلہ تنبیہات
 

 روزے چھ کے شوال ▪
 

 فضیلت کی اعمال ان اور دی ترغیب کی کرنے اعمال مختلف پر مواقع مختلف کو امت اپنی نے وسلم علیہ هللا صلی اکرم حضور
 .فرمائی بیان بھی

 بعد کے رمضان شخص جو کہ فرمایا نے السالم علیہ آپ میں بارے کے جن ہیں بھی روزے چھ کے شوال سے میں اعمال ہی ان
 .لئے رکھ روزے کے سال پورے نے اس گویا لے رکھ روزے چھ یہ

 

 :روایت کی شریف مسلم صحیح ■

 

الٍ  ِمنْ  استًّ  أَْتَبَعھُ  ُثمَّ  رمضانَ  صامَ  َمنْ  1 نمبر روایت ْھرِ  كصیامِ  كانَ  شوَّ  .الدَّ

 .األنصاري أیوب أبو: الراوي -

 . مسلم: المحدث -

 .مسلم صحیح: المصدر -

 1164: الرقم أو الصفحة -

 صحیح: المحدث حکم خالصة -

 

 ہے برابر کے روزوں کے دن دس روزه ہر ●

 

الٍ  من سّتًا وأتبَعھُ  رمضانَ  صامَ  من 2 نمبر روایت ھرِ  یامُ ص فذلكَ  شوَّ  .نعم قالَ  عشرٌ  یومٍ  لكلِّ  قلتُ  قالَ  الدَّ

 .األنصاري أیوب أبو: الراوي -

 .الھیثمي: المحدث -

 .الزوائد مجمع: المصدر -

 3/187: الرقم أو الصفحة -

 .الصحیح رجال رجالھ: المحدث حكم خالصة -

 

 .ہوگئے برابر کے دنوں ھساڻ روزے چھ کے شوال اور برابر کے دنوں سو تین روزے تیس کے رمضان گویا ●



 

 کی عنہ هللا رضی انصاری ایوب ابو سند قوی سے سب لیکن ہے منقول سے کرام صحابہ مختلف ساتھ کے الفاظ ان روایت یہ ☆
 .ہے کی روایت

 

 نظیفة؛ طرق ثالثة من رواه مسلماً  ألن وذلك األحادیث؛ ھذه أقوى ھو صحیحھ في مسلم اإلمام رواه الذي عنھ هللا رضي أیوب أبي وحدیث
 .سعید ابن سعد على تدور جمیعھا

 

 كذاب ھو من إسنادھا رجال في لیس إذ بعضاً، یحمل بعضھا لكن إسنادھا، رجال بعض على الكالم من طرقھا تسلم لم األولى والروایة ○
 لغیرھا حسنة فإنھا األحادیث تحسین في الترمذي اإلمام طریقة وعلى بكذب، متھم أو

 

 .حسان بن یحیى في معھما یلتقي خزیمة ابن وطریق والدارمي، النسائي طریق من وبخاصة صحیح، فإسنادھا ثانیةال الروایة أما ○

 

 :۳ نمبر روایت 

 

الٍ شَ  ِمنْ  َوِسًتّا َرَمَضانَ  َصامَ  َمنْ «: َیقُولُ  وسلم علیھ هللا صلى هللاَِّ  َرُسولَ  َسِمعَ  أنھ: األَْنَصاِري َعْبِدهللاَِّ  ْبنَ  َجاِبر حدیث ¤ َما وَّ َنةَ  َصامَ  َفَكأَنَّ  السَّ
 .«ُكلََّھا

 

 :٤ نمبر روایت 

 

 الدھر صام فكأنما شوال من بست وأتبعھ رمضان صام من: "قال وسلم علیھ هللا صلى هللا رسول أن عنھ؛ هللا رضي ھریرة أبي حدیث ¤
 ."كلھ

 ."كلھا ةالسن صام فكأنما متتابعة الفطر بعد أیام ستة صام من: "أخرى روایة وفي

 

  الثقات رجال بعضھا رجال طرق ولھ البزار، رواه: وقال الزوائد، مجمع في الھیثمي فذكرھا األولى الروایة أما ○

 

 :٥ نمبر روایت

 

 ."كلھا السنة صام شوال من ستا وأتبعھ رمضان صام من: "قال وسلم علیھ هللا صلى النبي أن عنھم هللا رضي وجابر عباس ابن حدیث ¤

 

 :٦ نمبر روایت 



 كیوم ذنوبھ من خرج شوال من ستا وأتبعھ رمضان صام من: "قال وسلم علیھ هللا صلى هللا رسول أن عنھما هللا رضي عمر ابن حدیث ¤
 ."أمھ ولدتھ

 

 .األخرى الروایات لجمیع مخالف متنھ أن كما ، متروك: علي بن مسلمة ألن منكر؛ الحدیث ھذا: قلت □

 

 ہیں مروی سے کرام ہصحاب چھ روایات یہ ●

 

 .ہے کیا شمار میں روایات متواتر کو ان نے محدثین بعض کہ ہے مشھور اتنا متن کا روایات ان

 

 المصنفین بعض جعل حداً  الكثرة من الطرق ھذه بلغت وقد سعید، بن سعد طریق غیر من كثیرة طرق من مروي الحدیث متن أن كما ○
 في أورده السیوطي أن وَذَكرَ  ،"المتواتر الحدیث من المتناثر نظم: "كتابھ في الكتاني فأورده اترة،المتو األحادیث في الحدیث ھذا ُیدرجون

 وثوبان هللا، عبد بن وجابر األنصاري، أیوب أبو: ھم الصحابة من أنفس ثمانیة طریق من المتواترة األحادیث في المتناثرة األزھار: "كتابھ
 بألفاظ كلھم جمیعاً، عنھم هللا رضي وعائشة وغنام، عازب، بن والبراء عمر، وابن عباس وابن وسلم، علیھ هللا صلى هللا رسول مولى

 . متقاربة

 

 :کرام محدثین والے دینے درجہ کا" صحیح" کو روایت اس ■

 

 والقرطبي، والھیثمي، والنووي، قطني، والدار حبان، وابن الترمذي،: منھم وحدیثا قدیماً  الحدیث ھذا صححوا قد العلماء من ثلَّة أن كما
 المقدسي مفلح بن ومحمد التبریزي، والخطیب والمباركفوری، القیم، وابن

 .[131[األرناؤوط شعیب الشیخ: الُمحَدثین ومن

 

 ہے نشانی کی بات اس کرنا قبول کو روایت اس کا کرام محدثین اور طرق تعدد لیکن ہے موجود کالم پر سند کی روایت اگرچہ ☆
 .ہے عمل قابل اور قبول بلقا روایت یہ کہ

 

 عند قبولیت کی اس بھی دینا قرار مستحسن اور جائز کو عمل اس کا کرام فقھائے متاخرین اور متقدمین اور تابعین کرام، صحابہ ☆
 .ہے عالمت کی األمة

 

 وباقي عنھ، هللا يرض ثوبان حدیث وكذلك بھ، لالحتجاج ویصلح صحیح حدیث عنھ هللا رضي أیوب أبي حدیث إن :القول خالصة ☆
 .جمیعاً  الروایات لباقي متنھ ولمخالفة رواتھ ضعف لشدة ومنكر؛ جداً  ضعیف فإنھ عمر ابن حدیث باستثناء بھما، تتقوى شواھد األحادیث

 

 :قول کا امت جمھور ■

 



 المبارك ابن قول وھو ھران،م بن ومیمون والشعبي وطاؤوس عنھما هللا رضي عباس ابن: منھم العلماء، أكثر شوال من ستة صیام استحب
 .وإسحاق وأحمد والشافعي

 

 ."شوال شھر من أیام ستة صوم متأكدا ویسن: "البكري السید وقال □

 

 المذھب فقھاء وبعض ،]133[الحنبلي والمذھب ،]132[الشافعي المذھب فقھاء من الفقھاء جمھور أخذ وبھ. االستحباب :األول الرأي ●
 135[والمالكي ،]134[الحنفي

 

 .وداود أحمد قال وبھ عندنا، فیھ خالف ال وھذا.. الحدیث لھذا شوال من أیام ستة صوم یستحب: أصحابنا قال: النووي قال ●

 .صومھا یكره: وأبوحنیفة مالك وقال -

 

 :هللا رحمھما ابوحنیفھ امام اور مالک امام ■

 ناپسندیده یعنی مکروه کو روزوں چھ ان وه کہ ہے جاتی کی نسبت کی قول اس طرف کی حضرات دو ان سے میں کرام فقھائے
 .تھے سمجھتے

 

 .[137[والمالكي ،]136[الحنفي المذھب في قول وھو. الكراھة :الثاني الراي ●

 

 من وغیره وأبویوسف] 139[المالكیة بعض قال وبھ]. 138[ذلك في بأس فال األیام فرقت فإذا متتابعة صیامھا كراھة :الثالث الرأي ●
 .[140[الحنفیة

 

 :رائے کی احناف ■

 پر طور متفرق روزے یہ اگر لیکن ہیں، فرماتے نقل کو قول کے کراہت کی رکھنے مسلسل کو روزوں ان هللا رحمھ ابویوسف امام
 .نہیں حرج کوئی میں اس تو جائیں رکھے

 

 كراھتھ یوسف أبي وعن متتابعا، أو كان امتفرق حنیفة أبي عند شوال من ستة صوم... المكروه ومن: الرائق البحر في ُنجیم ابن وقال □
 .[161[ متفرقا ال متتابعا

 

 .(2/349 القدیر فتح في كما. (بأسا بذلك یروا لم األحناف مشایخ وعامة ○

 

 نقل کا استحباب کے روزوں ان قول کا احناف جمھور میں" القدیر فتح" لیکن ہے گیا کیا نقل کو کراہت مطلقا میں" البحرالرائق" ☆
 .ہے موجود بھی میں فتاوی تمام کے زمانے ہمارے قول یہی اور ےہ کیا



 

 :رائے کی هللا رحمھ مالک امام ■

 

 :ہیں کی تاویالت مختلف نے مالکیہ خود متعلق کے اس ہے جاتا کیا منسوب قول جو کا کراہیت کی روزوں ان طرف کی مالک امام

 

 :قول کا هللا رحمھ عبدالبر ابن .۱

 

 کو روزوں ان کہ یہ وه اور ہے کی سے وجہ خاص ایک ممانعت کی روزوں ان نے مالک امام کہ ہیں فرماتے هللا رحمھ عبدالبر ابن
 .فرمایا قول کا کراہت کی روزوں ان نے مالک امام احتیاطا لہذا جائے دیا جوڑ ساتھ کے روزوں کے رمضان

 

 :هللا رحمھ العبدری عبدهللا ابو .۲

 

 اس لیں سمجھ نہ واجب کو روزوں ان لوگ کہیں کہ تھے ڈرتے سے بات اس مالک امام کہ ہیں فرماتے هللا رحمھ العبدری عبدهللا ابو
 .تھے رکھتے کو روزوں ان خود هللا رحمھ مالک امام ورنہ تھے فرماتے منع لئے

 .ہے کی نقل سے روایت کی مطرف بھی نے قرطبی امام بات یہی

 وجوبھا، الجاھل فیظن بقولھ الناس أخذ لسرعة صومھا كره إنما مالكا أن: وھو مالك وللق آخر تأویل إلى العبدري عبدهللا أبو وذھب □
 .[168[ صیامھا على الرشیدَ  مالكٌ  وحضَّ  یصومھا كان مالكا أنّ  -المالكیة فقھاء من وھو- العبدري وزعم

 

 .[169". [نفسھ خاصة في یصومھا كان أنھ مالك عن مطرف وروي: "قال القرطبي أن كما ○

 

 :عمل کا خراسان اہل ■

 کیا اہتمام کا طرح اسی باقاعده بھی کا روزوں ان کہ کیا شروع نے خراسان اہل عمل وه تھے کرتے خوف کا بات جس مالک امام
 .تھا جاتا کیا میں روزوں کے رمضان کہ جیسا جاتا

 .(153( رمضان في دتھمعا على لسحورھا یقومون كانوا إذ خراسان بالد بعض في مالك اإلمام خافھ ما وقع قد ○

 

 

 :عمل کا مالکیة جمھور ■

 

 لوگ کہ تھا خوف تو تھا زیاده جھل جب میں دور ابتدائی اور ہے کا رکھنے کے روزوں ان ہی سے ابتداء عمل کا مالکیہ جمھور
 .ہوگئی ختم بھی کراہت اب تو ہوا عام علم جب لیکن بیڻھیں سمجھ نہ حصہ کا فرض اسکو

 .الكراھة انتفت منھا قید انتفى إذا الكراھة، لثبوت معروفة قیود ینالمتأخر وللمالكیة ○



 

 .أعلم وهللا. اإلمام خشیھ ما وذھاب العلم انتشار بعد النص، لظاھر اتباعا لصومھا المبادرة على زمن منذ جمھورھم وعمل ○

 

 کالم خالصہ ▪
 جاسکتی کی امید کی ثواب اسی پر رکھنے کے روزوں ان لہذا ہے ہوا وارد میں احادیث صحیح چونکہ ثبوت کا روزوں چھ کے شوال

 .ہے وارد میں روایات جو ہے

 تھی، میں صورت اور نوعیت خاص ایک بلکہ نہیں ممانعت عمومی وه تھی نسبت کی ممانعت اسکی طرف کی کرام فقھائے جن اور
 ممانعت ایسی اب لہذا سکتا نہیں ہی ہو حقال خدشہ کا سمجھنے حصہ کا رمضان یا الزم کو روزوں ان میں دور موجوده چونکہ اور

 .نہیں بات کوئی والی کراہت یا

 

 《بالصواب اعلم وهللا》

 

 《اخونزاده عبدالباقی: کتبھ》

0333-8129000 
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Mufti Online by Mufti Abdul Baqi  
http://YouTube.com/c/MuftiOnlineByMuftiAbdulBaqi

کِفضی  صحقخ کے ٹ٠ٍی گٌجَ چ٠ٔي کح ٌٔ
http://T.me/muftionlinebymuftiabdulbaqi

http://youtube.com/c/MuftiOnlineByMuftiAbdulBaqi
http://youtube.com/c/MuftiOnlineByMuftiAbdulBaqi
http://t.me/muftionlinebymuftiabdulbaqi
http://t.me/muftionlinebymuftiabdulbaqi
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